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ÚVOD 

 

Tématem mé rigorózní práce je právní ochrana světového kulturního a přírodního 

dědictví. Výběr tématu jsem učinila pro svůj zájem o památkové hodnoty, které považuji za 

neskutečně zajímavé, a to pro jejich vypovídací schopnost o národní historii a specifičnosti 

kultur jednotlivých zemí. Tyto hodnoty mají povahu nositele informací o generacích lidstva 

z dob minulých a existence právní úpravy je nezbytná v zájmu ochrany a zachování památek 

pro generace budoucí. Památky, ať už kulturního či přírodního charakteru, napomáhají 

formovat naši identitu, jelikož podávají věrné svědectví o vývoji lidstva, kultury, národních 

tradic a zvyků. Památky jsou bohatstvím naší země. Je třeba je střežit a ctít jejich hodnotu. 

Jsou pozůstatkem historických událostí a byly pro nás zachovány jako dědictví, o které je 

třeba pečovat a chránit, abychom jej byli schopni předat, pokud možno v původní podobě, 

našim potomkům. S ohledem na výše uvedené je třeba na památkové dědictví pohlížet jako na 

nezastupitelnou hodnotu. V případě absence efektivní ochrany hrozí tomuto dědictví úbytek a 

tím i nenávratné ochuzení lidstva o zdroj poznání minulosti. K náležité ochraně v první řadě 

mohou napomoci prostředky právní, které formulují závazný způsob chování ve vztahu 

k těmto hodnotám. Je však nejen zájmem, ale i morální povinností nás všech, abychom 

v tomto směru zaujali odpovědný postoj ve smyslu nedestruktivního chování k památkám, a 

to i bez hrozby sankcí za porušení norem na jejich ochranu.  Světové kulturní a přírodní 

dědictví nám bylo předáno našimi předky a je jen nás, zda budou mít co „dědit“ i naši 

potomci. 

Cílem této práce je zhodnocení současného stavu právní ochrany světového kulturního 

a přírodního dědictví, a to jak na úrovni mezinárodní, tak na úrovni vnitrostátní. Dále se 

pokusím specifikovat aktuální problémy této značně široké problematiky, přičemž budu 

vlastními úvahami usilovat o nalezení možných odpovědí na otázku, jak tyto problémy pokud 

možno odstranit a zajistit tak řádnou, efektivnější péči a ochranu předmětných hodnot, aby ve 

vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví nedocházelo ke škodám či dokonce úbytku. 

 

Práce je systematicky rozdělena do šesti částí, které podávají ucelený přehled o 

mezinárodní právní ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, historickém vývoji 

české právní úpravy v této oblasti, stěžejní část je věnována platné právní ochraně dané 



  

problematiky v ČR, dále je v této práci pojednáno o správních a trestněprávních sankčních 

nástrojích na ochranu kulturního a přírodního dědictví, za účelem komparace české právní 

ochrany památkového dědictví je jedna z částí věnována právní ochraně kulturního a 

přírodního dědictví ve Francii a konečně poslední část charakterizuje význam procesu 

územního plánování ve vztahu k ochraně předmětných hodnot. 

 

Základem pro přiblížení se k dané problematice je vymezení a s tím spojené 

pochopení stěžejním pojmů, proto je úvod první části věnován právě definování základních 

pojmů, jako je dědictví, kulturní dědictví, dědictví přírodní a světové kulturní a přírodní 

dědictví. 

Obsahem první části jsou dále mezinárodní dokumenty, představující významný 

pramen a nástroj na ochranu  kulturních a přírodních památek. Mezinárodní právní ochranu 

památkového dědictví je třeba chápat jako základ pro efektivní ochranu památek, jelikož jako 

taková stanoví základní principy a směry, kterými se v oblasti péče o „světové dědictví“ 

ubírají mnohé státy. Jedná se o Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, 

Evropskou úmluvu o krajině, Úmluvu o ochraně architektonického dědictví v Evropě a 

Úmluvu o ochraně archeologického dědictví v Evropě. Všechny tyto úmluvy jsou součástí 

právního řádu ČR a jsou pro ni závazné. Dále je v této části pojednáno o souvisejících 

mezinárodních úmluvách zaměřených na ochranu dědictví přírodního charakteru.  

Druhá část této práce je věnována nástinu vývoje právní ochrany kulturního a 

přírodního dědictví na našem území. Jedná se o stručný přehled vývoje památkové péče, který 

podává obraz o tom, jaký přístup měli k ochraně památkových hodnot naši předci a jaké 

skutečnosti je vedly k tomu, aby si začali těchto hodnot vážit a ve spojitosti s tím právně 

regulovat. 

Jádrem rigorózní práce je část třetí, kde se zaměřuji na ochranu kulturního a 

přírodního dědictví v ČR a s tím související platnou právní úpravu. V úvodu této části se 

věnuji obecnému přehledu pramenů právní úpravy dané problematiky a v následujících 

kapitolách konkretizuji jednotlivé oblasti památkové péče, charakteristické svou vazbou na 

kulturní a přírodní památky naší země. Těmito oblastmi jsou ochrana kulturních památek a 

s tím spojené právní, organizační a ekonomické nástroje na ochranu kulturních statků, právní 

regulace archeologických výzkumů a nálezů, které s danou problematikou úzce souvisejí, 

ochrana přírodního dědictví v podobě krajiny a jejích kulturních a přírodních hodnot, přičemž 

v každé z výše uvedených oblastí se pokusím upozornit na nedostatky, jež představují 

překážku pro náležitou ochranu kulturního a přírodního dědictví naší země. 



  

Čtvrtá část mé rigorózní práce pojednává o správních a trestněprávních sankčních 

nástrojích na ochranu památkového dědictví ČR, čímž upozorňuji na skutečnost, že ačkoliv je 

právní ochrana památkových hodnot realizována zejména za pomoci nástrojů správního 

práva, tak se uplatňují i nástroje práva trestního, a to formulováním skutkových podstat 

trestných činů, vztahujících se k předmětu zájmu této práce. 

Jak už bylo řečeno výše, za účelem komparace české právní úpravy na ochranu 

kulturního a přírodního dědictví jsem si vybrala právní regulaci jedné z evropských zemí, 

kterou z hlediska dané problematiky považuji za jednu z nejvyspělejších v Evropě, a to právní 

úpravu Francie. Komparací české a francouzské legislativy na úseku památkové péče se 

pokusím vystihnout klady a zápory obou právních systémů, čímž poukážu na pozitiva, 

kterými by se ČR mohla od Francie inspirovat a naopak negativa, kterých je potřeba se 

vyvarovat. 

Poslední část této práce je věnována významu institutu územního plánování z hlediska 

ochrany památkového dědictví ČR, jelikož nástroje územního plánování mohou nejenom 

zabránit, aby docházelo ke škodlivým zásahům na památkovém dědictví, ale rovněž mohou 

napomoci zlepšení stávajícího stavu kulturního a přírodního dědictví naší země. 

Rigorózní práce je z hlediska platnosti právního stavu ukončena ke dni 27. března 

2010. 



  

  ČÁST PRVNÍ: 

MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ OCHRANA SVĚTOVÉHO 

KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

 

1. Vymezení pojmů 

1.1 Dědictví 

 

Pojem dědictví je možné vymezit vícero způsoby, pro něž je určující, zda na tento 

pojem pohlížíme ve smyslu právním či  nikoliv. Problematikou dědictví ve smyslu 

občanskoprávním se během života může zabývat každý z nás, jelikož smrtí fyzické osoby 

vyvstává otázka, na koho přejdou práva a závazky zemřelé osoby. Z tohoto pohledu je možné 

dědictví definovat jako soubor majetkových práv a povinností, jejichž subjektem byl 

zůstavitel v den smrti a které jsou předmětem obecného právního nástupnictví po smrti 

fyzické osoby. 

Pokud uchopíme pojem dědictví ve smyslu mimoprávním, je možno na něj pohlížet 

jako na pozůstatek minulosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl vytvořen člověkem nebo 

nezávisle na něm. Dědictví v tomto smyslu představuje nenahraditelnou hodnotu, jelikož to, 

co má svůj původ v minulosti, nenahradíme nově vytvořenými statky. Jedná se o místa, 

objekty a hodnoty, jež dobovým vývojem získaly určitou podobu a představují pramen 

poznání mnohých skutečností historického dění. Nutno podotknout, že dědictví tohoto 

charakteru je v četných případech ohroženo, ne-li nenávratně ztraceno. Nežádoucí hrozby 

mohou mít podobu lidská ignorace, znečištění životního prostředí, válek, nekontrolovatelného 

urbanismu a nadměrného turismu. Docenění a ochrana významných lokalit, statků a hodnot je 

nezbytným předpokladem pro jejich zachování a splnění závazku a odpovědnosti vůči našim 

potomkům, ve smyslu předání památného dědictví budoucím generacím. 

Pojem dědictví ve smyslu mé rigorózní práce lze ztotožnit s pojmem památka, jelikož 

památka v nejobecnějším smyslu slova je něco, co připomíná minulost.
1
 V rámci mé rigorózní 

práce budou pojmy památka a dědictví pojímána jakožto synonyma. 

                                                 
1
 Viz Vinter, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče I. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1971, str. 59. 



  

„Památka je věc nebo myšlenka uchovávaná na paměť či v upomínku někoho, něčeho. 

Zpravidla jsou však tímto zkráceným názvem míněny kulturní památky, jejichž zachování je 

společenským zájmem a které jsou předmětem památkové péče“
2
 

 Výše uvedená definice se vztahuje k památkám kulturního charakteru, avšak nelze 

opomenout ani význam památek přírodní povahy, jelikož příroda má rovněž svojí minulost a 

jako taková prošla dobovým vývojem a lze na ni bezpochyby nahlížet jako na dědictví, 

představující pramen poznání a upomínku něčeho, co bylo. Vzhledem ke skutečnosti, že 

příroda a její podoba je dlouhodobě ovlivňována přítomností člověka, nelze již dnes hovořit o 

přírodním dědictví ve své prapůvodní podobě. Člověk svou činností přírodu neustále 

ovlivňuje a v této souvislosti je třeba poukázat na vzájemnou propojenost památek kulturní 

povahy a památek přírodních. Dědictví přírodní je po staletí dotvářeno dědictvím kulturním a 

dohromady dnes vytváří jednotný celek, který lze souhrnně a v globálním měřítku nazvat 

„Světové kulturní a přírodní dědictví.“ 

Při vymezení pojmu dědictví je dále možno přistoupit k dělení dědictví na hmotné a 

nehmotné. Pro nehmotné dědictví je charakteristický nehmotný neboli duševní obsah, jenž je 

výrazem kulturní rozmanitosti a přispívá k zachování tradic, což má zvláštní význam zejména 

pro mladší generace. K nemateriálnímu dědictví příkladně patří ústní tradice a vyjádření 

v podobě jazyka, společenské zvyklosti a obřady, nejrůznější zkušenosti, znalosti a 

dovednosti. Dědictví nemateriálního charakteru je předáváno z pokolení na pokolení a 

prodělává v souvislosti s lidským vývojem částečných změn. Za hmotné dědictví naopak 

považujeme dědictví materiální povahy, které je možno dále dělit na dědictví kulturní a 

přírodní.  

 

1.2. Kulturní dědictví 

 

 Kulturní dědictví je definováno jako „konfigurace kulturních prvků, tj. artefaktů, 

sociokulturních regulativů a idejí, jež jsou jako trvalé kolektivní vlastnictví a všeobecně 

sdílený výsledek materiální a duchovní činnosti členů určité kultury předávány následujícím 

pokolením jako specifický typ dědictví.“
3
 

 „Kulturní dědictví je souhrn hmotných a nehmotných hodnot, děl a kulturních vztahů, 

které vznikly v minulosti, ale svým vznikem a významem přispívají k vytváření soudobých 

                                                 
2
 Viz Vinter, V.: Stručný slovník památkové péče. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody            

v Ústí nad Labem, 1983, str. 61. 
3
 Viz Patočka, J. – Heřmanová, E.: Lokální a regionální kultura v České republice. ASPI, a.s., 2008, str. 23. 



  

kulturních a společenských hodnot. Přenášením kultury z generace na generaci je zajišťována 

kulturní kontinuita lidské společnosti. Tento proces má kumulativní charakter, který nemá 

v živočišné říši obdoby a je způsoben negenetickým charakterem lidské kultury, zejména 

specifickou lidskou schopností předávat znalosti a dovednosti prostřednictvím znakových 

systémů. Na rozdíl od aktuální kultury společnosti, která vystupuje jako souhrn všech živých 

výtvorů, vzorů, idejí, představuje kulturní dědictví pouze tu část sociokulturního systému, 

která v životě dané společnosti zakořenila a je proto dále předávána potomkům.“
4
 

 Na kulturní dědictví lze pohlížet jako na obraz historického vývoje míst, objektů a 

nehmotných hodnot, které jsou i přesto, že vznikly v minulosti, součástí našeho moderního 

života a jako takové svým významem přesahují období svého vzniku a obohacují současnou 

kulturu. 

 Pojem kulturní památka byl v minulosti vymezen mnoha definicemi. Příkladně lze 

uvést následující: 

 „Kulturní památka je objekt, který jako doklad vývoje společnosti, jako projev 

tvůrčích schopností člověka nebo jako nositel vztahu k důležitým jevům, událostem a 

osobnostem dějin a kultury má takové hodnoty a význam, že jeho funkční uplatnění a uchování 

příštím generacím se stalo celospolečenským zájmem a potřebou.“
5
 

 „Kulturní památka je dílo vzniklé v minulosti, jehož historicko-dokumentární, 

upomínková, umělecká či technická hodnota má svou kulturní funkcí pro nový život takový 

význam, že je celospolečenským zájmem jeho zachování příštím generacím.“
6
 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči definuje kulturní památky jako 

„nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady 

historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do 

současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské 

činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické nebo které 

mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.“ 

          Kulturní památky lze třídit dle různorodých kritérií. Dle povahy rozlišujeme památky 

hmotné a nehmotné. Hmotné kulturní památky mají povahu pozůstatků lidské činnosti 

v podobě kulturně významných památek, staveb a lokalit. Tyto památky lze nazvat rovněž 

dědictvím architektonickým. Neopomenutelnou součástí dědictví kulturního je i dědictví 

                                                 
4
 Viz Patočka, J. – Heřmanová, E.: Lokální a regionální kultura v České republice. ASPI, a.s., 2008, str. 50. 

5
 Viz Vinter, V.: Stručný slovník památkové péče. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v 

Ústí nad Labem, 1983, str. 40 
6
 Viz. Příruční slovník naučný, II. svazek, ČAV, Praha, 1963. 



  

archeologické, sestávající se z movitých a nemovitých archeologických nálezů. 

Ke kulturnímu dědictví náleží i díla sochařská, malířská či díla dalších uměleckých řemesel. 

         Oproti tomu dědictví nehmotné je, jak už bylo vymezeno výše, nemateriálního 

charakteru a dalo by se definovat jako soubor kulturních, tradičních a lidových projevů nebo 

kolektivních výtvorů společnosti, založených na tradici. Předávají se z generace na generaci 

ústně nebo jednoduše pomocí gest. Jejich součástí jsou ústní vyprávění, zvyky, jazyky, hudba, 

tanec, rituály, slavnosti nebo tradiční medicína či stolování. Zájem o nehmotné kulturní 

dědictví je stejně jako u hmotného dědictví motivován snahou jej chránit, jelikož nemateriální 

dědictví je v moderní době ohroženo postupující globalizací a narůstající uniformitou kultur. 

 Kulturní památky lze dále třídit na movité a nemovité, na památky umělecké a ostatní, 

dle oborů vědeckých disciplín na památky archeologické, historické, památky vývoje výroby, 

techniky, památky politického vývoje nebo etnografické památky.
7
 

 

1.3 Přírodní dědictví 

 

 Stěžejním rozdílem mezi kulturním a přírodním dědictvím je skutečnost, že kulturní 

dědictví bylo postupně vytvořeno člověkem, zatímco přírodní dědictví ve smyslu jeho vzniku, 

existence a významu není na lidské činnosti výslovně vázáno. 

  Příroda, stejně jako kultura, prochází po staletí neustálým vývojem, kterým si 

vytvořila určitou podobu, jež je bezpochyby ovlivněna činností člověka. Právě člověk svou 

přítomností zasáhl do přirozeného vývoje přírody, v širším slova smyslu celého životního 

prostředí, a proto dnes v podstatě nelze hovořit o přírodním dědictví bez člověka, který je 

součástí přírody a jako takový ji ovlivňuje a přetváří. Dalo by se hovořit o vzájemném 

působení a dotváření se přírodního a kulturního dědictví navzájem. 

 Zatímco dříve převládal názor, že přírodním dědictvím jsou přírodní výtvory, jež 

nejsou výsledkem lidské činnosti, ale naopak svědčí o vývoji přírody,
8
 dnes již právní úprava 

přírodních památek obsažená v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v definici 

formulované v ustanovení § 36 odst. 1 výše uvedeného zákona uvádí, že přírodní památka je 

přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště 

vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním 

                                                 
7
 Viz Vinter, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče I. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1982, str. 62. 

8
 Viz Krátký, J.: Vybrané kapitoly z péče o kulturní památky. Pedagogická fakulta v Hradci Králové, 1986, str. 

12. 



  

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval 

svou činností člověk, tedy i přírodní útvar vzniklý lidskou činností. 

Přírodní dědictví je tedy reprezentováno jevy přírodního charakteru, geologickými, 

fyziografickými útvary a přírodními lokalitami, majícími natolik významnou hodnotu, že je 

třeba je náležitě chránit a pečovat o ně, aby mohly být předány jakožto dědictví budoucím 

generacím. 

 

1.4 Světové kulturní a přírodní dědictví 

  

Na pojem „světové kulturní a přírodní dědictví“ lze pohlížet v širším a užším slova 

smyslu. 

 V užším slova smyslu je světové kulturní a přírodní dědictví pojímáno v souvislosti s 

Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která byla přijata 

mezinárodní organizací při OSN – UNESCO, jakožto stěžejní pramen právní ochrany 

nejvýznamnějších památek světa, představujících kulturní a přírodní dědictví lidstva. Tato 

úmluva byla přijata za účelem identifikace, ochrany, zabezpečení i zpřístupnění 

nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních světových pozoruhodností. Jako 

světové kulturní a přírodní dědictví jsou ve vztahu k této úmluvě označeny nejrůznější 

kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány 

organizací UNESCO a zapsány na tzv. Seznam světového dědictví.  

 V širším slova smyslu lze na světové kulturní a přírodní dědictví pohlížet nejen jako 

na kulturní a přírodní památky, které byly výběrovým procesem zapsány na Seznam 

světového dědictví UNESCO, ale jako na pozůstatky minulosti, ať už kulturního nebo 

přírodního charakteru, mající podobu nejrůznějších lokalit, objektů či hodnot, přičemž jejich 

význam spočívá mimo jiné v možnosti poznání historického vývoje a dění. Jak už bylo řečeno 

výše, kulturní a přírodní památky spolu neoddělitelně souvisí, navzájem se ovlivňují a 

dotvářejí a dohromady tvoří jeden celek v podobě světového kulturního a přírodního dědictví. 

 

 

 

 

 



  

2. Vývoj mezinárodní právní ochrany světového kulturního a přírodního 

dědictví   

  

 Právní ochrana kulturního a přírodního dědictví je realizována nejen na úrovni 

jednotlivých států v rámci vnitrostátní právní úpravy, avšak vzhledem ke skutečnosti, že 

světové dědictví je součástí životního prostředí, které všechny státy společně sdílí a společně 

ovlivňují i jeho stav, je tato problematika řešena i na úrovni mezinárodní. 

Počátky zvýšeného zájmu o ochranu architektonických památek v celosvětovém 

měřítku spadají do druhé poloviny 18. století. Značný význam pro ochranu architektonického 

dědictví představovalo v roce 1933 přijetí Athénské charty, jež se stala teoretickým základem 

funkcionalistického urbanismu. 

Během II. světové války došlo v důsledku válečných událostí k značnému úbytku a 

vážným újmám na kulturních památkách, což vyvolalo uvědomění si potřeby jejich efektivní 

ochrany, a to právě v souvislosti s válečnými konflikty. Tato myšlenka byla realizována 

v roce 1954 Haagskou úmluvou na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu. 

Ke spojení záměru na péči nejen o kulturní, ale i přírodní památečné hodnoty na 

mezinárodní úrovni došlo až o řadu let později. Myšlenka na spojení ochrany kulturního a 

přírodního dědictví vznikla ve Spojených státech amerických. Touto tendencí byla vyjádřena 

skutečnost, že příroda a člověk se vzájemně ovlivňují a je nezbytná nejen ochrana přírody, ale 

i ochrana nejdůležitějších výtvorů lidské činnosti.  

Konference konaná v roce 1965 v Bílém domě ve Washingtonu vyzvala k založení 

Nadace světového dědictví, která by vedla k mezinárodní spolupráci, směřující k zachování 

mimořádně významných přírodních oblastí a historických památek pro současné i budoucí 

generace. Roku 1968 vypracoval podobný návrh také Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a 

přírodních zdrojů, jako doporučení pro své členy. Oba návrhy byly předloženy k diskusi na 

konferenci OSN o životním prostředí, konané ve Stockholmu v roce 1972. 16. listopadu 1972 

byla na generální konferenci UNESCO jednomyslně schválena Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví (The Convention concerning the Protection of World Cultural 

and Natural Heritage).
9 
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 Viz UNESCO Word Heritage Centre: World Heritage – Information Kit, 2008, str. 7.  



  

3. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

3.1. Význam Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

 

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (dále jen Úmluva) je 

stěžejním pramenem právní ochrany nejvýznamnějších památek světa, představujících 

kulturní a přírodní dědictví lidstva. Je třeba zdůraznit, že byla přijata na mezinárodní úrovni, 

což napomohlo ke změně celosvětového přístupu k památkám a k uvědomění si nezbytnosti 

zachování těchto hodnot. 

„Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví je mezinárodní právně 

závazný dokument, ratifikovaný většinou zemí světa. Jako taková představuje dynamický 

nástroj, zajišťující identifikaci a ochranu přírodního a kulturního dědictví výjimečné světové 

hodnoty.“
10

 Největší význam Úmluvy spočívá ve spojení principu ochrany kulturního dědictví 

s ochranou přírody. „Tato Úmluva si je plně vědoma toho, že lidé a příroda se vzájemně 

ovlivňují, z čehož plyne základní nezbytná potřeba zachovat a chránit jejich vzájemnou 

rovnováhu.“
11

 „Smyslem Úmluvy je koncepce, zavazující státy k samostatné péči o 

nejvýznamnější hodnoty, které mají být zahrnuty do Seznamu světového dědictví a aktivní 

podíl na myšlence kolektivní celosvětové ochrany kulturního dědictví.“
12

 

 

Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvních států zajistit označení, ochranu, 

zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Státy se tak 

zavázaly k ochraně lokalit a památek, nacházejících se na jejich území, představujících 

natolik významnou hodnotu, že je jejich zachování zájmem nejen dotčeného státu, ale celého 

lidstva. Impulsem pro přijetí Úmluvy byla skutečnost, že kulturnímu a přírodnímu dědictví 

hrozí v narůstající míře zničení, proto je třeba učinit nezbytná opatření k zamezení těchto 

nepříznivých tendencí. 

Úmluva vychází z principu, že v první řadě je povinností každé země, aby sama 

pečovala o své nejvýznamnější kulturní a přírodní hodnoty. Zajištění ochrany na národní 

úrovni však často není adekvátní, a to z důvodu, že některé státy postrádají dostatečné 

finanční, vědecké a technické prostředky, jichž je zapotřebí. Mezinárodní společenství se 

proto zavázalo k poskytování kolektivní pomoci, a to za předpokladu, že opatření realizovaná 

jednotlivými státy budou nedostatečná. S naplněním cílů Úmluvy souvisí i závazek smluvních 
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 Viz UNESCO: World Heritage: Today and tomorrow with young people, 2005, str. 4. 
11

 Viz UNESCO Word Heritage Centre: World Heritage – Information Kit, 2008, str. 9. 
12

 Viz Kolektiv autorů: Právo životního prostředí, 2. díl. MU, Brno, 2006, str. 352. 



  

stran nečinit taková opatření, jež by mohla přímo či nepřímo poškodit světové kulturní a 

přírodní dědictví. 

„Koncept světového dědictví je postaven na uznání skutečnosti, že strany Úmluvy 

nesou společnou odpovědnost za ochranu a zachování vybraných lokalit. Tato myšlenka je 

v mezinárodním právu svým způsobem revoluční, neboť vyjadřuje jednak povinnost každé 

strany Úmluvy pečovat o lokality na svém území, přičemž ostatní státy mají povinnost 

pomáhat ve výkonu této činnosti, a jednak povinnost států dohlížet na lokality mimo jejich 

území. Přitom objekty světového dědictví jsou nepochybně majetkem suveréna, na jehož území 

jsou umístěny. Na základě této Úmluvy je suverenita státu plně respektována, neboť žádný 

fyzický zásah není možný bez předchozího souhlasu státu, držícího objekt.“ 
13 

  „Úmluva tedy vytváří účinný systém kolektivní ochrany kulturního a přírodního 

dědictví výjimečné světové hodnoty.“ 
14 

  
Úmluva byla podepsána v rámci UNESCO v Paříži dne 16. listopadu 1972, v platnost 

vstoupila dne 17. prosince 1975. Depozitářem je generální tajemník UNESCO. ČSFR 

přistoupila k Úmluvě dne 15. listopadu 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. února 1991.  

Na základě sukcese je platná pro ČR. Text úmluvy a oznámení o přístupu byly publikovány 

ve Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb. 

  

3.2. Předmět ochrany 

  

Předmět ochrany Úmluvy lze rozdělit do dvou kategorií, a to na kulturní dědictví a 

přírodní dědictví.  

Za kulturní dědictví Úmluva ve svém čl. 1 považuje památníky,
15

 skupiny budov
16

 a 

lokality.
17

 Přírodní dědictví je v čl. 2 Úmluvy definováno jako přírodní jevy tvořené 

fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež mají výjimečnou 

světovou hodnotu z hlediska estetického či vědeckého; geologické a fyziografické útvary a 

                                                 
13

 Viz Jančářová, I.: Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí, vybrané otázky. Masarykova        

univerzita, Brno, 1997, str. 63. 
14

 Viz Vošahlík, A.: Návrh kulturních památek České republiky k zápisu do Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Zprávy památkové péče č. 3/1992. 
15

 Architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, 

nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či 

vědy. 
16

 Skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umění 

v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy. 
17

Výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů, 

mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska. 
 



  

přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného výskytu ohrožených druhů zvířat a 

rostlin výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče o zachování přírody; přírodní 

lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o 

zachování přírody, nebo přírodní krásy. 

  

Úmluva předpokládá a jako nástroj k dosažení svých cílů využívá vytvoření Seznamu 

světového dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky 

s mimořádnými univerzálními hodnotami. O zápisu do prestižního Seznamu světového 

dědictví rozhoduje Výbor světového dědictví, složený ze zástupců smluvních stran Úmluvy 

(čl. 11 Úmluvy). 

Výběr památek, které jsou zařazovány na Seznam světového dědictví (dále jen 

Seznam) je velmi přísný a probíhá podle přesně stanovené procedury. Základními principy 

ovlivňujícími výběr je mimořádná hodnota, jedinečnost, autenticita a celistvost dotčených 

památek. Není reálné, aby byly součástí tohoto Seznamu všechny památky vykazující 

mimořádnou hodnotu, jelikož se jedná o seznam reprezentativní a zapsané památky jen 

symbolicky zastupují určitý stavební typ daného období v širším regionu. Nelze opomenout, 

že výběr podléhá i geopolitickým hlediskům, jelikož Výbor světového dědictví usiluje o 

vyvážené zastoupení jednotlivých členských států Úmluvy a světadílů, jako celků.  

Zapsání památky na Seznam předchází předložení soupisu vlastnictví, tvořícího 

součást kulturního a přírodního dědictví na území státu, který tento soupis předkládá, a to za 

předpokladu, že vyhovuje příslušným požadavkům, kladeným na zápis. Případné zahrnutí 

vlastnictví do Seznamu se neobejde bez souhlasu dotyčného státu. 

Pro úspěšný zápis na Seznam je nezbytné v nominační dokumentaci a v průběhu 

expertního posuzování prokázat, že nominovaná památka či lokalita splňuje jedno či více 

kritérií, uvedených v čl. 24 prováděcích směrnic Úmluvy. (Kriteria pro zápis památek do 

Seznamu světového dědictví viz příloha č. 1) 

 Památka musí splňovat požadavek maximální autenticity a zároveň je třeba prokázat 

dostatečnost koncepčních materiálů, zajišťujících uchování památky do budoucnosti.
 
 

V roce 2009 bylo na Seznamu zapsáno celkem 890 položek, z toho 689 kulturních 

památek, 176 přírodních památek a 25 tzv. smíšených přírodních a kulturních území ze 148 

zemí celého světa.  

Nominace a zápis do Seznamu bezpochyby znamenají výrazné posílení prestiže a 

mezinárodní známosti památky, jež mohou památce dopomoci k posílení ochrany. „Zapsání 

památky do Seznamu představuje obrovskou poctu, jde totiž o akt, kterým celé světové 



  

společenství prohlašuje ano, to je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to cosi, 

co je naším společným dědictvím, které se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu 

nás všech – národů světa.“
18

  Zápis památky na Seznam zvyšuje turistickou atraktivitu a 

motivaci k návštěvě dané památky a tím celkově napomáhá k rozvoji turistického ruchu státu, 

ve kterém se památka nachází. Památky tohoto charakteru jsou pramenem poznání dějin 

kultur a přírody, jsou důkazem rozmanitosti a v mnoha zemích řídící silou zájmu o kulturní a 

přírodní dědictví. Pokud jde o kulturní památky, jsou také ve většině zemí obrazem kulturní a 

morální vyspělosti obcí a měst daného státu. 

Samotný akt zapsání památky na Seznam však neznamená automatický příliv financí. 

Určité finanční prostředky však mohou být vyčleněny z Fondu světového dědictví, který 

podle čl. 15 Úmluvy vytváří UNESCO. Stranám Úmluvy mohou být vyplaceny příspěvky na 

ochranu, zachování či rehabilitaci kulturních a přírodních památek, o čemž rozhoduje opět 

Výbor pro světové dědictví. Stát, jenž požaduje příslušnou pomoc, je povinen předložit žádost 

s informacemi o předmětu pomoci s patřičnou dokumentací. Není však reálné, aby 

mezinárodní společenství neslo v konkrétních případech veškeré náklady, podstatnou částkou 

musí přispět žádající stát sám. Povinnost přispívat do Fondu světového dědictví mají i členské 

státy. Ostatní zdroje tohoto fondu tvoří dobrovolné příspěvky, dary, úroky a jiné zdroje.
19

 

 

 Vedle Seznamu světového dědictví je jakožto další nástroj k naplnění cílů Úmluvy 

veden Seznam světového dědictví v nebezpečí (čl. 11 Úmluvy), jehož součástí může být 

pouze takové vlastnictví, které tvoří součást kulturního a přírodního dědictví, na jehož 

zachování jsou potřebné větší operace a hrozí mu zánik nebo závažné nebezpečí, jako je 

hrozba zmizení vyvolaná zrychleným chátráním, rozsáhlými veřejnými či soukromými 

projekty rychlého urbanistického či turistického rozvoje, ničení vyvolané změnami 

v používání či vlastnictví půdy, opuštění z jakéhokoliv důvodu, vypuknutí či hrozba 

ozbrojeného konfliktu, kalamity, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, sopečné erupce, záplavy a 

přílivové vlny. Výbor pro světové dědictví je oprávněn, v případě naléhavé potřeby, učinit 

nový zápis do Seznamu světového dědictví v nebezpečí a záznam okamžitě publikovat. 

V roce 2009 bylo na tomto seznamu 31 položek. 

Seznam světového dědictví v ohrožení slouží k informování mezinárodního 

společenství o nebezpečích, které ohrožují samotné hodnoty, pro které byla památka zapsána 
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 Viz Být památkou UNESCO. http://www.unesco-czech.cz/byt-pamatkou-unesco. 
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 Viz Jančářová, I.: Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí, vybrané otázky. Masarykova 

 univerzita, Brno, 1997, str. 63. 

  



  

na Seznam světového dědictví a jeho účelem je podporovat opatření k nápravě. Velkou 

hrozbu pro předmětné hodnoty představují ozbrojené konflikty, zemětřesení a jiné přírodní 

katastrofy, znečištění, pytláctví, nekontrolovatelný urbanismus a cestovní ruch. V rámci této 

problematiky může Výbor pro světové dědictví poskytnout ohrožené památce okamžitou 

finanční pomoc z Fondu světového dědictví, čímž okamžitě reaguje na potřebu rychlé a 

účinné ochrany zapsané památky. 

Zapsání památky na Seznamu světového dědictví v nebezpečí vyžaduje, aby Výbor 

světového dědictví přijal po konzultaci se státem, na jehož území se ohrožená památka 

nachází, program pro nápravná opatření a po jeho přijetí sledoval realizaci přijatého 

programu. Veškeré úsilí pak směřuje k obnově hodnot, pro které byla památka zapsána na 

Seznam světového dědictví, aby mohla být co nejdříve ze Seznamu světového dědictví 

v nebezpečí vyjmuta. 

Je povinností jednotlivých států, aby Výbor světového dědictví co nejdříve 

informovaly o hrozbách památek zapsaných na Seznamu světového dědictví, avšak informace 

o potencionálních či existujících hrozbách mohou Výboru poskytnout i soukromé osoby, 

nevládní organizace či jiné skupiny. Zařazení památky na Seznam světového dědictví 

v nebezpečí v žádném případě nelze považovat za sankci, nýbrž je třeba jej pojímat jako 

systém, jehož účelem je reagovat na specifické potřeby ochrany památek účinným způsobem. 

   

3.3. Formy ochrany 

  

Formy ochrany světového kulturního a přírodního dědictví jsou dvojího charakteru – 

národní a mezinárodní. V prvé řadě se každý smluvní stát zavazuje, že bude zabezpečovat 

závazky vzešlé z Úmluvy, tedy zejména označení, ochranu, zachování kulturního a přírodního 

dědictví, nacházejícího se na jeho území. Tyto cíle naplní při maximálním využití svých 

vlastních zdrojů a v případě vhodnosti je možné využít mezinárodní pomoci a spolupráce. Za 

tímto účelem budou smluvní státy usilovat o přijetí všeobecné politiky zaměřené na posílení 

úlohy kulturního a přírodního dědictví v životě společenství a začlenění ochrany tohoto 

dědictví do komplexních plánovacích programů; o vytvoření služeb na ochranu, zachování a 

prezentování kulturního a přírodního dědictví na svých územích tam, kde takovéto služby 

neexistují; o rozvinutí vědeckých, technických studií a výzkumů či metod práce, se kterými 

bude stát schopen čelit nebezpečím, která ohrožují jeho dědictví; o přijetí odpovídajících 

právních, vědeckých, technických, administrativních a finančních opatření potřebných pro 



  

označení, ochranu, zachování, prezentování a obnovu dědictví; o podporu při vytváření nebo 

rozvíjení národních či regionálních středisek pro školení v oblasti ochrany, zachování a 

prezentování kulturního a přírodního dědictví a o podporu vědeckého výzkumu v této oblasti. 

  

V rámci mezinárodní formy ochrany se smluvní státy zavázaly k mezinárodní 

spolupráci a pomoci při zachování svrchovanosti jednotlivých států a respektování 

vnitrostátního právního řádu, zejména z hlediska vlastnických práv. Za tímto účelem se 

smluvní státy zavazují poskytnout svoji pomoc při určování, ochraně a zachování kulturního a 

přírodního dědictví, pokud o to státy, na jejichž území se dědictví nachází, požádají a dále se 

zavazují zdržet se jakýchkoliv svévolných opatření, jež by mohla přímo či nepřímo poškodit 

kulturní a přírodní dědictví nacházející se na území jiných smluvních států. 

 

3.4. Orgány ochrany Světového kulturního a přírodního dědictví 

  

Nejvyšším orgánem UNESCO je Generální konference UNESCO. Tento orgán lze 

rovněž považovat za nejvyšší orgán Světového kulturního a přírodního dědictví, jelikož 

záchrana, obnova a ochrana památek je jednou z nejvýznamnějších činností UNESCO. 

Generální konference UNESCO se skládá ze zástupců všech členských států, z nichž každý 

má pro účely hlasování jeden hlas. Generální konference přijímá mezinárodní úmluvy, jež se 

stávají po ratifikaci pro smluvní strany závazné, ale také deklarace a doporučení, které 

představují významnou morální autoritu světového společenství, ačkoliv jsou nezávazného 

charakteru. Poradním orgánem organizace UNESCO v oblasti památkové péče je ICOMOS – 

Mezinárodní rada pro památky a sídla. 

Úmluvou byl v rámci UNESCO jako výkonný orgán ustaven Mezivládní výbor pro 

ochranu světového kulturního a přírodního dědictví, nazývaný Výbor pro světové dědictví 

(dále jen Výbor), složený ze zástupců 21 států. Výbor má v souladu s Úmluvou dvě základní 

funkce: vybrat navržené památky do Seznamu světového dědictví a ty památky, jimž hrozí 

zánik, nebo vyžadují zvláštní opatření, zařadit do Seznamu ohroženého dědictví. Druhou 

funkcí je určit nezbytná opatření u památek v zemích, jejichž vlastní zdroje jsou pro záchranu 

nedostatečné. V této souvislosti může Výbor vyčlenit určité prostředky z Fondu světového 

dědictví.
20 
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Za účelem plnění svých programů a projektů Výbor spolupracuje s mezinárodními a 

národními vládními a nevládními organizacemi, jež sledují podobné cíle jako Úmluva, 

zejména s Mezinárodním střediskem pro výzkum zachování a obnovy kulturního vlastnictví 

(Římské středisko), Mezinárodní radou pro památkovou péči (ICOMOS) a Mezinárodním 

svazem pro zachování přírody a přírodních zdrojů (IUCN). 

  Výbor rovněž přijímá a projednává žádosti o mezinárodní pomoc, podané smluvními 

státy, pokud jde o vlastnictví tvořící část kulturního a přírodního dědictví, za účelem 

zabezpečení ochrany, zachování, prezentování či obnovy takovéhoto vlastnictví.  Pomoc 

poskytovaná výborem může mít mnoho podob. (Formy pomoci poskytované Výborem viz 

příloha č. 2) 

 

3.5 Aplikace Úmluvy v ČR 

 

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví je na území ČR právně 

zajišťována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči. 

 Aplikace Úmluvy v České republice je patrná zejména v zapsání dvanácti památek, 

situovaných na našem území, do Seznamu světového dědictví. Vzhledem k rozloze ČR je 

třeba považovat počet našich památek zapsaných na Seznamu za značný úspěch. Tento počet 

však nelze považovat za konečný, v současné době jsou již připravovány další nominace. 

Mezi památky, které je možné s ohledem na umístění na Seznamu označit za památky 

UNESCO, patří celistvě dochovaná historická jádra našich měst, a to Prahy, Kutné Hory, 

Telče a Českého Krumlova. Vzhledem k rozloze a počtu mimořádných urbanistických a 

architektonických památek patří Praha zcela jistě k plošně největšímu památkově chráněnému 

území sídelního útvaru na Seznamu. Z měst, respektive jejich historických čtvrtí, je na 

Seznamu i židovská čtvrť v Třebíči  s dominantou baziliky sv. Prokopa. Kromě částí 

historických měst náleží k památkám UNESCO zámek Litomyšl, zámek biskupské rezidence 

v Kroměříži včetně barokních zahrad a oba zámky Lednicko-Valtického areálu, 

představujícího rozsáhlé krajinářské dílo se soustavou rybníků, alejemi, parky i zemědělskou 

krajinou. Památkou UNESCO sakrální povahy je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené Hoře a sloup Největší Trojice v Olomouci. Z památek moderní architektury zas nelze 

opomenout funkcionalistickou vilu Tugendhat v Brně, za jejímž návrhem stojí světově 

proslulý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Architektura lidového charakteru je zastoupena 



  

jihočeskou vesnicí Holašovice. Mezi naši první a doposud jedinou památku nehmotného 

kulturního dědictví patří lidový tanec Verbuňk z oblasti jihomoravského Slovácka. 

(Podrobněji k českým památkám UNESCO viz příloha č. 3) 

 Podklady pro nominace památek ČR na Seznam světového dědictví v oblasti 

kulturního dědictví zpracovává z pověření Ministerstva kultury Národní památkový ústav. 

Podklady pro monitorovací zprávy o českých památkách, které již na tomto prestižním 

Seznamu jsou, připravují územní pracoviště Národního památkového ústavu. 

Výhledový seznam budoucích nominací přírodních památek ČR do Seznamu 

připravuje Ministerstvo životního prostředí, smíšených památek pak společně s Ministerstvem 

kultury. K územím, která by mohla být navržena do Seznamu UNESCO jako přírodní 

památka či smíšená památka (tj. kulturně-přírodní) patří oblast Česko-saského Švýcarska či 

Podyjí. Jako o smíšené památce se uvažuje o Třeboňsku. Z památek přírodních dosud za ČR 

nebyla zapsána žádná lokalita. 

 

 Často diskutovanou památkou UNESCO v ČR je město Český Krumlov, a to 

v souvislosti s otáčivým hledištěm a jeho umístěním v zámecké zahradě, která je jakožto 

součást historického jádra Českého Krumlova zapsána v Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Tato problematika je již řadu let značně medializována a je proto třeba na ni 

nahlížet objektivně, jelikož se jedná o citlivé téma, které je třeba hodnotit nejen po právní 

stránce, ale i z pohledu osob a institucí na této problematice zainteresovaných včetně 

veřejnosti. 

Otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově je fenomén, který již po 

dlouhou dobu vyvolává rozporuplné postoje mezi divadelní obcí a správci památek. Jde o 

téma s velkým politickým, ale i občanským ohlasem, ve kterém jde o skutečnost, do jaké míry 

a v jakém rozsahu je možné využívat významnou památkovou lokalitu, která byla zapsána do 

seznamu památek UNESCO a jako taková je chráněna, k novodobým aktivitám, mezi něž 

provoz otáčivého hlediště bezesporu patří. Dále je třeba položit si otázku, jakou měrou tyto 

aktivity prospívají či škodí historickému prostředí a jaký dopad mají i na závazky ČR 

vyplývající z mezinárodního práva, konkrétně z dohody o ochraně světového kulturního a 

přírodního dědictví. 

 Zhodnotíme-li tuto problematiku z pohledu orgánů ochrany památek, pak můžeme na 

otáčivé hlediště nahlížet jako na nevzhlednou stavbu, nacházejí se na naprosto nevhodném 

místě, v centru historické zahrady, na křížení smysluplně komponovaných osových cest a 

přímo proti skvělé architektuře Bellárie. Navíc dle „památkářů“ požaduje odstranění 



  

otáčivého hlediště v Českém Krumlově samotný Výbor pro světové dědictví UNESCO, který 

stanovil požadavek, aby dlouhodobé využívání majetku nemělo negativní dopad na 

výjimečnou světovou hodnotu památek světového dědictví, přičemž právě tato točna tento 

dopad má. „Památkáři“ dokonce nejednou poukazovali na alarmující zprávy o možné hrozbě 

vyškrtnutí města Český Krumlov ze Seznamu světového dědictví, což ve skutečnosti nebylo 

nikdy Výborem pro světové dědictví UNESCO řečeno a osobně tuto informaci shledávám za 

účelovou.  

 Nastíním-li stručný vývoj otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově 

v souvislosti se zápisem Českého Krumlova, jakožto památky, do Seznamu světového 

dědictví UNESCO, pak Historické jádro Českého Krumlova bylo na Seznam světového 

dědictví zapsáno na zasedání Výboru světového dědictví ve dnech 7. -14. 12. 1992. Z tohoto 

důvodu se na zámecký areál vztahují všechna ustanovení Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví, včetně směrnice pro její provádění, přičemž jejich porušení 

lze právně kvalifikovat jako nedodržení mezinárodně právních závazků ČR. Vzhledem 

k dosavadním postupům v podobě realizace stavby v rozporu se zákonem o státní památkové 

péči a neexistence konzultace stavby s Mezivládním výborem pro ochranu světového 

kulturního a přírodního dědictví došlo k porušení čl. 4 a čl. 5 písm. d) Úmluvy. 

Kolaudační rozhodnutí o otáčivém hledišti z března roku 1993 (s určením dočasnosti 

na 5 let) bylo vydáno na základě závazného stanoviska ministerstva kultury s ohledem na 

nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb., o národních kulturních památkách, ale i v návaznosti na 

zápis Českého Krumlova na Seznam světového dědictví. 

 K zahájení oficiální korespondence s Centrem světového dědictví na téma otáčivého 

hlediště v Českém Krumlově napomohly paradoxně dotazy lokálních novinářů, směřované 

k Centru světového dědictví. Na jejich základě požádal ředitel Centra světového dědictví dne 

19. 9. 2001 Stálou misi ČR při UNESCU o poskytnutí informací k otáčivému hledišti 

v Českém Krumlově. Ministerstvo kultury ČR tedy podalo požadované informace a Český 

výbor ICOMOS zároveň dopisem Centru světového dědictví sdělil, že na ministra kultury je 

vyvíjen tlak, aby existenci hlediště v zámecké zahradě prodloužil. 

 V mezičase probíhala v roce 2002 jednání na národní úrovni, zaměřená na hledání 

náhradního umístění otáčivého hlediště. V dubnu roku 2003 vydal první náměstek ministra 

kultury Národnímu památkovému ústavu, pracovišti v Českých Budějovicích pokyn, v němž 

byl stanoven termín zahájení likvidace hlediště na 30. 9. 2006. V roce 2004 proběhl převod 

otáčivého hlediště do vlastnictví statutárního města České Budějovice za podmínky jeho 

likvidace do 31. 12. 2006. 



  

Výbor světového dědictví přijal v roce 2005 na svém 29. zasedání v jihoafrickém 

Durbanu rozhodnutí č. 29COM 7B.101, v němž potvrdil názor, že je třeba odstranit otáčivé 

hlediště ze současné lokality v zámeckých zahradách a navrhl zapojit do této akce zahradní 

archeology. Tento požadavek Výboru světového dědictví pak ministr kultury formálně naplnil 

stručným sdělením, že se usiluje o to, aby stávající hlediště bylo nahrazeno „materiálově a 

esteticky křehčím, zároveň funkčním a mimo letní sezonu odstranitelným útvarem.“ Existence 

otáčivého hlediště byla znovu prodloužena, tentokrát do konce roku 2008. 

V rozhodnutí č. 30COM 7B.83 z 30. zasedání Výboru světového dědictví, jež se 

konalo v roce 2006 ve Vilniusu, bylo mimo jiné konstatováno, že není respektováno 

doporučení mise z roku 2005 a následně Rozhodnutí Výboru v roce 2005. Výbor 

v předmětném rozhodnutí požadoval, aby Česká republika znova potvrdila svůj závazek 

odstranit otáčivé hlediště ze stávajícího místa v zahradě před letohrádkem a přemístit ho do 

přilehlé nárazníkové zóny a rovněž aby stanovila pevný časový harmonogram aktivit 

spojených s tímto postupem. Dále bylo požadováno, aby ČR předložila aktualizovanou zprávu 

o tom, jak postupují práce v této oblasti i o stavu péče o uvedenou nemovitost tak, aby ji 

Výbor pro světové dědictví mohl projednat na svém 31. zasedání v roce 2007. 

 V roce 2007 byl Výboru pro světové dědictví zaslán dopis ministryně kultury Heleny 

Třeštílkové z 24.1.2007, č.j.: 11732/2006 potvrzující závazek ČR odstranit otáčivé hlediště ze 

zámecké zahrady a přemístit jej do přilehlého území s tím, že projekt bude realizován dle 

časového harmonogramu aktivit, souvisejících s tímto postupem, a to s tím, že k demontáži 

stávající točny má dojít do 31.12.2015. 

V červnu 2007 zasedal Výbor pro světové dědictví na Novém Zélandu a přijal 

rozhodnutí, ve kterém požadoval po České republice do 1. února 2009 aktuální zprávu o 

pokroku v opatřeních podniknutých ve věci otáčivého hlediště a Zprávu o stavu památky 

UNESCO Historické centrum Českého Krumlova včetně směrnic pro využívání památek v 

rámci historického jádra Českého Krumlova tak, aby mohl Výbor projednat na svém zasedání 

v roce 2009.  

4. prosince 2007 podepsali starosta města Český Krumlov Luboš Jedlička, primátor 

statutárního města České Budějovice Juraj Thoma, hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, 

senátor Tomáš Jirsa a poslanec Jaroslav Klein Memorandum o zachování otáčivého hlediště v 

zámecké zahradě.  

 V květnu 2008 byl ustaven pracovní tým složený ze zástupců Ministerstva kultury 

ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Národního památkového 

ústavu, územního pracoviště v Českých Budějovicích, který měl za úkol připravit Zprávu o 



  

stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova. Předkládajícím orgánem 

bylo Ministerstvo kultury ČR jako státní orgán zodpovědný za plnění smluvního ujednání ČR 

vůči Výboru a Centru světového dědictví  

V prosinci 2008 byla Zpráva dokončena a v lednu 2009 Ministerstvem kultury ČR 

předána Centru světového dědictví do Paříže. V týdnu od 22. do 28. června 2009 zasedal 

v Seville Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO. Na programu jednání měl i Zprávu o 

stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova. Tato zpráva obsahovala i 

kapitolu o otáčivém hledišti.  

Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO v Seville v červnu 2009 přijal usnesení 

a závěry ke svému jednání ohledně Zprávy o stavu památky UNESCO Historické centrum 

Českého Krumlova, která se zabývá i problematikou otáčivého hlediště. Výbor v této věci 

požádal, aby smluvní stát předložil do 1. února 2011 Centru světového dědictví 

aktualizovanou zprávu o dalších krocích, které učinil v rámci opatření k řešení výše 

uvedených problémů a předal ji Výboru světového dědictví k posouzení na jeho 35. zasedání 

v roce 2011.
21

 

O budoucnosti otáčivého hlediště v Českém Krumlově jednal na podzim roku 2009 

ministr kultury Václav Riendlbauch s představiteli jihočeské samosprávy, ředitelem 

Jihočeského divadla a poslanci zvolenými za Jihočeský kraj. Toto jednání mělo zajistit 

budoucnost otáčivého hlediště, avšak vzhledem k tomu, že se to nepodařilo, uložil ministr 

kultury zpracování variant možného řešení. V současné době existují tři varianty možného 

řešení, a to zachování současného stavu, což by představovalo „kauzu“ pro Výbor světového 

dědictví a aparát Centra světového dědictví, nemluvě o závazku ČR demontovat stávající 

otáčivé hlediště do 31. 12. 2015, dále vybudování divadla s otáčivým hledištěm mimo 

zámeckou zahradu, což by zas bylo finančně nákladné a komplikované z hlediska zajištění 

pozemku, na kterém by bylo vybudováno nebo vytvoření Národního centra exteriérového 

divadla v zámecké zahradě, což je varianta, která počítá s řešením otáčivého hlediště jako 

součásti širšího projektu, jehož cílem je vytvořit v Českém Krumlově v zámecké zahradě a 

jejím nejbližším okolí Národní centrum exteriérového divadla.
22

 

Z výše uvedeného vyvstává otázka, jak vzniklou situaci řešit. Je jasné, že po právní 

stránce, a to zejména s přihlédnutím k mezinárodním závazkům, není stávající situace 
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v pořádku, avšak jak už bylo řečeno, z důvodu problematičnosti je třeba tuto situaci řešit 

s přihlédnutím ke stanoviskům více subjektů a pohlížet na ni z více úhlů pohledu. 

Podle názoru odborných pracovníků Ministerstva kultury je význam existence 

otáčivého hlediště pro českou kulturu zanedbatelný, spočívající spíše v turistické atrakci, která 

funguje pouze po dobu letních prázdnin, je závislá na rozmarech počasí a není zrovna proslulá 

svou kvalitou vlastní divadelní produkce. 

Zcela opačný názor zastává uživatel točny, tedy Jihočeské divadlo v Českých 

Budějovicích, které budoucnost otáčivého hlediště vidí zcela přirozeně na místě jeho 

mnohaletého fungování, avšak s ohledem na skutečnost zapsání historického jádra Českého 

Krumlova na Seznam UNESCO a s ohledem na zájmy ochránců kulturního dědictví, jedná 

Jihočeské divadlo s příslušnými orgány o možnostech výstavby otáčivého hlediště v jiné 

vhodné lokalitě. V tomto případě je však nutno si uvědomit značnou finanční náročnost 

takového projektu, jelikož výstavba nové točny odpovídajícím technickým zázemím může stát 

podle stupně vybavenosti příslušného pozemku více než 200 milionů korun. 

 Zajímavý postoj zastává k dané problematice správce zámecké zahrady, který svůj 

nesouhlas s umístěním otáčivého hlediště opírá o ustanovení Florentské charty, konkrétně o 

čl. 18 a čl. 19 výše uvedeného dokumentu.
23

 Z těchto článků vyplývá, že jak v případě 

zpřístupnění zahrad veřejnosti, tak v případě jejich kulturního a komerčního využití má jasnou 

prioritu uchování podstaty zahrady jako místa klidu a jejího kulturního poslání. 

           Podíváme-li se na problematiku otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké 

zahradě z pohledu divadelní obce, pak ta na tento fenomén pohlíží jako na významné a 

ojedinělé přírodní divadlo s originálním řešením a využíváním prostoru, jež přináší silný 

emotivní a estetický zážitek. Princip otáčivého hlediště, který je zasazen do po staletí 

vytvářeného lesoparku, je velikou předností, kterou nedisponují ani slavné „open air“ scény. 

Snahy o zachování otáčivého divadla jsou spojeny i s trvalým, dlouholetým zájmem diváků o 

divadelní představení, která jsou po dobu letních měsíců absolutně vyprodána. Ročně 

navštěvuje tato divadelní představení přes padesát tisíc diváků s významným podílem 

zahraničních turistů. 
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 Čl. 18 Florentské charty: „I když každá historická zahrada má sloužit k tomu, aby byla shlédnuta a aby jí bylo 
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slanost nebo podobná akce, má to ještě zvýšit krásu zahrady a nikoli jí být na újmu nebo ji dokonce 

znehodnocovat.“ 



  

 Otáčivé hlediště má neuvěřitelně silné zastání u veřejnosti, politické reprezentace a jak 

už bylo řečeno divadelníků. Proti požadavku zrušit otáčivé hlediště vznikla v roce 2009 

petice, pod kterou se podepsalo přes 140 000 lidí včetně zástupců politického, kulturního a 

společenského života. 

 Ze všech výše uvedených názorů lze objektivně usoudit, že nejvhodnějším řešením 

bude přemístění točny do jiné vhodné lokality, což by z jedné strany relativně zachovalo 

krumlovskou divadelní tradici a z druhé strany by došlo k uspokojení většiny 

zainteresovaných stran. 

  

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví položila „základní 

kámen“ účinné ochrany kulturního a přírodního bohatství naší planety. Právem se o této 

úmluvě říká, že je to jedna z nejúspěšnějších mezinárodních úmluv a dokladem toho je i 

skutečnost, že byla přijata téměř všemi státy světa. Představuje naději, že lidstvo je schopno 

se přeci jen na „něčem“ účinně domluvit a ocenit význam památek, jejichž úbytek by 

znamenal nenávratnou ztrátu zdroje poznání o naší minulosti, ale i hodnot, k nimž by měl mít 

každý z nás emocionální vztah. 

 

4. Evropská úmluva o krajině 

4.1. Význam Evropské úmluvy o krajině 

 

V zájmu ochrany evropského přírodního, avšak potažmo i kulturního dědictví, byla na 

úrovni evropského kontinentu přijata Evropská úmluva o krajině (dále jen EÚK). Krajina je 

nejen součástí přírody, ale i přirozeným prostředím památek kulturního charakteru. 

Hlavním cílem EÚK je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny, aktivní 

péči o krajinu v souladu s principy jejího udržitelného využívání a koordinaci plánování 

činností v krajině. „Její význam spočívá v ukládání povinnosti vytvářet a realizovat 

ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti 

veřejnosti, místních a regionálních úřadů. Dále pak zohledňuje charakter krajiny při 

formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či 

intersektorálních politik. Tato smlouva má sloužit jako efektivní nástroj mezinárodní 

spolupráce.“
24
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  „Jedná se o první evropskou úmluvu, která se zabývá ochranou, péčí, plánováním a 

udržitelným využíváním krajiny jako celku, všech typů krajiny v Evropě a vztahuje se na 

přírodní, venkovská, urbánní i příměstská území.“
25 

  Úsilí o ochranu krajiny v podobě koncepčního dokumentu představujícího nový 

náhled na krajinu, ve smyslu jejího docenění, započalo již na počátku 90. let 20. století 

z iniciativy orgánů Rady Evropy. Úmluva je výsledkem více než šestiletého úsilí odborníků 

zabývajících se jak přírodní, tak i kulturně historickou a estetickou hodnotou krajiny. 

V konečné podobě byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy v červenci 2000. O tři měsíce 

později, dne 20. října 2000 byla podepsána na konferenci ministrů Rady Evropy ve Florencii a 

následně dne 1. března 2004 vstoupila v platnost. Depozitářem EÚK je tajemník Rady 

Evropy. Úmluva byla vyhlášena pod č. 13/2005 Sb.m.s. 

 

Usnesením vlády ČR č. 1049/2002 ze dne 30. října 2002 byl vyjádřen souhlas 

s podpisem a návrhem na ratifikaci EÚK. Dne 28. listopadu 2002 byla EÚK podepsána 

zástupcem České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku a po ratifikaci vstoupila dne 1. 

října 2004 v platnost. 

  

4.2. Obsah Evropské úmluvy o krajině 

  

Evropská úmluva o krajině již ve své preambuli zdůrazňuje princip trvale udržitelného 

rozvoje a význam krajiny z hlediska veřejného zájmu v oblasti životního prostředí, ekologie i 

sociální oblasti. Krajina je součástí evropského přírodního a kulturního dědictví a s její 

kvalitou souvisí i kvalita života lidí. V souvislosti s vývojem výrobních technik 

v nejrůznějších oblastech průmyslu, zemědělství a lesnictví a postupů v oblasti dopravy či 

infrastruktury dochází k značně rychlým změnám krajiny. Je proto nutno spolupracovat na 

mezinárodní úrovni a zajistit tak ochranu krajiny a s tím související správu a plánování. 

  V úvodním čl. 1 EÚK jsou definovány stěžejní pojmy: krajina, krajinná politika, 

cílová charakteristika krajiny, ochrana krajiny, správa krajiny a plánování krajiny, jejichž 

vymezení je pro provádění této Úmluvy zásadní. (Vymezení pojmů viz příloha č. 4) 

  K realizaci cílů EÚK jsou stanoveny závazky smluvních stran v podobě všeobecných 

a zvláštních vnitrostátních opatření. Zároveň je respektován princip subsidiarity se zřetelem 

k Evropské chartě místní samosprávy a jednotlivá opatření jsou prováděna v souladu 
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s ústavními principy a administrativním uspořádáním jednotlivých smluvních států. 

(Všeobecná a zvláštní opatření EÚK viz příloha č. 5.) 

  

Zvláštní pozornost věnuje EÚK Evropské spolupráci (kapitola III EÚK), týkající se 

zohledňování krajinného rozměru mezinárodních politik, vzájemné pomoci a výměny 

informací, jakož i přeshraniční spolupráce na místní a regionální úrovni. Řádné plnění EÚK je 

zajištěno kompetentními výbory expertů (čl. 10 Úmluvy), pověřenými Výborem ministrů 

Rady Evropy, jež také podávají zprávu o přijatých opatřeních a o provádění EÚK. Tyto 

výbory rovněž navrhují Výboru ministrů Rady Evropy kriteria pro udělování Ceny krajiny 

Rady Evropy (čl. 11 Úmluvy) a pravidla, která ji upravují. Jedná se o vyznamenání 

udělovaná místním a regionálním orgánům, které jako součást krajinné politiky některé ze 

stran EÚK zavedly takovou politiku nebo opatření na ochranu, správu a/nebo plánování 

krajiny, jež se ukázaly být trvale účinnými a mohou proto sloužit jako příklad pro jiné územní 

orgány v Evropě. Příslušné vyznamenání je možno mimo to udělit nevládním organizacím za 

jejich zvláště významný příspěvek k ochraně, správě nebo plánování krajiny. Smyslem této 

ceny je povzbuzení příjemců cen a zajištění trvalé ochrany, správy a/nebo plánování 

příslušných krajinných oblastí.  

Podle čl. 15 Úmluvy, pojednávajícím o územní působnosti EÚK, může každá smluvní 

strana při podpisu nebo při ukládání své ratifikační listiny určit jedno či více území, na které 

se bude EÚK vztahovat, přičemž není vyloučeno kdykoliv později dané vymezení rozšířit. 

 

Stávající právní úprava ochrany krajiny v českém právním řádu zatím plně neodpovídá 

požadavkům vyplývajícím z EÚK. Jako zcela nezbytné se jeví zpracování koncepčního 

politického dokumentu, který by zformoval strategii práce s krajinou, stanovil její dlouhodobé 

cíle a nástroje pro jejich uskutečňování. Teprve přijetí nové právní úpravy v zákoně o ochraně 

přírody a krajiny, jejím provázáním se stavebním zákonem a dalšími souvisejícími právními 

předpisy, zejména zákonem upravujícím oblast památkové péče, bude možné dosáhnout 

takové úrovně ochrany krajiny, jakou požaduje Evropská úmluva o krajině. 

Co se týče vymezení některých aspektů dopadů EÚK na legislativu ČR, je třeba 

podotknout, že obsah této úmluvy významně přesahuje stávající zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny a dopadá i na řadu jiných odvětví, jako místní rozvoj a územní 

plánování, zemědělskou a venkovskou politiku, koncepci školství, dopravu a další. Jeden ze 

stěžejních pojmů EÚK - krajinná politika je v naší legislativě do jisté míry řešen v zákoně na 

ochranu přírody a krajiny, kde je však věnována pozornost jen některým složkám krajiny 



  

(ÚSES, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, druhová ochrana atd.) V ČR 

rovněž chybí celková strategie, která by určovala priority pro jednotlivé typy krajin tak, jak 

předpokládá EÚK, neboť ta platí pro veškerou krajinu na území celého státu, přistoupivšího 

k této úmluvě. S ohledem na přijatou EÚK by bylo žádoucí vymezit a blíže specifikovat 

pojem krajinná politika, a to pokud možno novelou stávajícího zákona č. 114/1992 Sb., kde 

by mimo to mělo dojít k úpravě dalších pojmů charakteristických pro EÚK, jako péče o 

krajinu a krajinné plánování. V tomto směru by měl být, jak předpokládá čl. 6 EÚK, upraven i 

pojem krajinný ráz, který by tak konečně měl být vymezen pro jednotlivé krajinné typy. 

S pojmem krajinná politika souvisí i čl. 5 EÚK o začlenění problematiky krajiny do národní 

regionální a územně plánovací politiky a dále pak čl. 6, o vymezení a hodnocení krajiny na 

území příslušného státu jako základu pro dlouhodobé akce na její ochranu a zlepšování. 

V tomto směru je třeba upozornit na skutečnost, že tato problematika je na území ČR řešena 

krajinotvornými programy
26

 Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. 

Ochrana přírodních složek krajiny je upravena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Hodnotné části kulturní krajiny jsou vymezovány zákonem č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ač pojem kulturní krajina není dosud právně vymezen. Oproti 

ochraně přírodního dědictví je ochrana kulturního dědictví krajiny řešena nedostatečně. 

V souvislosti s ochranou kulturního dědictví lze užít jen pojmu „ochrana krajinného rázu“, 

který však dodnes není specifikován žádnou vyhláškou. 

Problematika péče o krajinu je sice upravena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, avšak pozornost je zde věnována převážně zvláště chráněným územím 

přírody, pro něž jsou povinně zpracovávány i plány péče. 

Úprava krajinného plánování je v řadě evropských zemí již dlouhodobě funkční, u nás 

však zatím legislativně neexistuje tzv. plánovací disciplína, ve smyslu tvůrčí ochrany přírody 

a krajiny. 

 

S krajinou je nutno nakládat odpovědně, k čemuž EÚK vyzývá. Je nezbytné vymezit 

krajinné hodnoty a vytvořit účinné nástroje k ochraně, správě a plánování krajiny. Ochranu 

krajiny je třeba začlenit do politik územního a urbánního plánování, jakož i politik s možným 

vlivem na krajinu, jako je politika zemědělská, environmentální, hospodářská či sociální. 

Pojem trvalé udržitelnosti je stěžejním principem EÚK, spočívajícím v pravidelném 

udržování krajiny, za současného slaďování hospodářských, sociálních a environmentálních 
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zájmů. Dlouhodobě udržitelné soužití člověka a přírody je zájmem celého lidstva, a proto je 

třeba změnit přístup společnosti ke krajině a za tímto účelem posílit obecné povědomí o 

významu krajiny a přivést opatření obecně formulovaná EÚK do skutečné podoby. 

   

5. Úmluva o ochraně architektonického dědictví v Evropě 

5.1. Význam Úmluvy o ochraně architektonického dědictví v Evropě 

 

 S koncem 20. století se začíná v evropském kontextu dostávat větší pozornosti povaze 

a významu kvality vystavěného prostředí a kvalitě krajiny vůbec. Do popředí zájmu se zprvu 

dostává péče o přírodní a kulturní dědictví obecně a potažmo též péče o dědictví 

architektonické. Tato oblast se stala předmětem mnohých mezinárodních úmluv, ke kterým se 

zavázala také Česká republika. Jednou z nich je i Úmluva o ochraně architektonického 

dědictví v Evropě. 

Jak stanoví preambule Úmluvy o ochraně architektonického dědictví v Evropě (dále 

jen ÚOADE), architektonické dědictví je nenahraditelným výrazem bohatství a různorodosti 

kulturního dědictví Evropy, svědectvím naší minulosti. Je třeba zajistit předání tohoto dědictví 

budoucím generacím, uznat a chránit kulturně historické hodnoty krajiny, se zaměřením na 

ochranu historicky cenných krajinných oblastí. Tato úmluva směřuje k dosažení dohody o 

základním směru společné politiky v oblasti uchování a zhodnocování architektonického 

dědictví. 

Smyslem ÚOADE je ochrana architektonického dědictví, staveb a jejich pozůstatků 

pro budoucí generace lidstva. 

ÚOADE byla sjednána na konferenci Rady Evropy v Granadě dne 3. října 1985. 

V platnost vstoupila dne 1. prosince 1987. Jménem České republiky byla podepsána v červnu 

1998, přičemž pro ČR vstoupila v platnost 1. srpna 2000. ÚOADE byla vyhlášena pod č. 

73/2000 ve Sb.m.s. 

  

 

 

 

 

 



  

5.2. Obsah Úmluvy o ochraně architektonického dědictví v Evropě 

 

Předmětem ochrany ÚOADE je architektonické dědictví, definované v čl. 1 této 

úmluvy. Pro účely ÚOADE jsou za architektonické dědictví považovány následující nemovité 

statky: 

a) památky: všechny budovy a konstrukce pozoruhodné svým historickým, 

archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem 

včetně jejich vestavěného zařízení a výbavy; 

b) architektonické soubory: homogenní skupiny městských nebo venkovských budov 

pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, 

společenským nebo technickým významem, které jsou navzájem dostatečně spojité, 

aby představovaly topograficky vymezitelné jednotky 

c) místa: kombinovaná díla člověka a přírody, jimiž jsou oblasti částečně zastavěné a 

dostatečně charakteristické a homogenní, aby byly topograficky vymezitelnými 

jednotkami, které jsou pozoruhodná svým historickým, archeologickým, uměleckým, 

vědeckým, společenským nebo technickým významem. 

  

Zpráva o stavu architektonického dědictví v Evropě z března roku 1992, vypracovaná 

v souladu s ÚOADE Řídícím výborem pro konzervaci historického dědictví Rady Evropy, 

identifikuje architektonické dědictví členěním na památky (monuments), architektonické 

soubory (ensembles architekturaux) a místa (sites). „V zásadě se rozlišují dva druhy památek: 

památky solitární a architektonické soubory a zastavěná místa.“
27

 

Statky, které mají být chráněny, musí být identifikovány, k čemuž slouží soupisy, 

k jejichž vedení se smluvní strany zavázaly. 

Podle ÚOADE lze rozlišovat jakožto závazky stran směřující k naplnění cílů Úmluvy 

zákonné ochranné procedury, průvodní opatření, politiku konzervace, účast a spolky, 

informace, výuku a Evropskou koordinaci politiky konzervace. 

Tato úmluva vymezuje ochranné nástroje, které jsou smluvní státy povinny v zájmu 

péče o architektonické dědictví přijmout. Mezi tyto nástroje patří přijetí zákonných opatření 

na ochranu architektonického dědictví, zajištění ochrany památek, architektonických souborů 

a míst, zavedení patřičné procedury dohledu a autorizace tak, jak to vyžaduje právní ochrana 
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daných statků a předcházení znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků 

prostřednictvím legislativních opatření.
28

  

Aby byly náležitě naplněny cíle této úmluvy, měly by smluvní státy přijmout politiku 

uchování, spočívající ve stanovení ochrany architektonického dědictví, jako základního cíle 

plánování územního rozvoje měst a venkova. Státy by rovněž měly podporovat programy 

restaurování a údržby architektonického dědictví a v rámci procesu územního plánování měst 

a venkova podpořit uchování a užívání určitých budov, jejichž vlastní význam by nebyl 

dostatečným důvodem k ochraně, ale které jsou zajímavé z hlediska svého umístění 

v městském nebo venkovském prostředí a z hlediska kvality života. Pro budoucnost 

architektonického dědictví má ze strany smluvních států význam i podpora užívání a rozvoje 

tradičních dovedností a materiálů. 

 Smluvní státy by dle ÚOADE měly své politiky uchování koordinovat a za tímto 

účelem realizovat vzájemnou výměnu informací, a to zejména v záležitostech, jako jsou 

metody, které mají být přijaty pro výzkum, ochranu a uchování chráněných statků. Dále by 

měly hledat způsoby, jak nejlépe sladit potřebu ochrany architektonického dědictví 

s potřebami soudobých hospodářských, sociálních a kulturních aktivit, možnosti, které 

nabízejí nové technologie k identifikaci a soupisu architektonického dědictví. 

Podle čl. 20 ÚOADE Výbor ministrů Rady Evropy pověřuje Výbor expertů, jehož 

úkolem je sledovat uplatňování ÚOADE a v souvislosti s tímto pověřením pravidelně 

předkládat Výboru ministrů Rady Evropy zprávu o jejím plnění v oblasti politiky uchování 

architektonického dědictví a zprávu o realizaci zásad, v této úmluvě zakotvených. Výbor 

expertů rovněž navrhuje Výboru ministrů Rady Evropy opatření nutná k naplnění cílů 

ÚOADE, a to za předpokladu, že tato opatření zahrnují mnohostranné aktivity, revize nebo 

novelizace ÚOADE a informování veřejnosti o jejím účelu. 

  

Základním tuzemským rámcem právní úpravy péče o architektonická dědictví je zákon 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vyhláška Ministerstva kultury ČSR č. 66/1988 Sb., 

kterou se zákon o státní památkové péči provádí. Nutno zdůraznit, že tento zákon je v mnoha 

směrech „přežitý“, což vyvolává potřebu přijetí zcela novou právní úpravu této problematiky, 

aby byla ochrana architektonických památek, kterou ÚOADE předpokládá, náležitě zajištěna.  

Architektonické dědictví je nedílnou součástí hmotného kulturního dědictví a ÚOADE 

hraje při ochraně evropského dědictví tohoto charakteru významnou roli. Jako taková vede 
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smluvní státy k přijetí jednotné politiky v oblasti ochrany a uchování těchto hodnot, aby 

nedocházelo k úbytku architektonických památek, ale naopak k jejich zhodnocení. Vzhledem 

ke skutečnosti, že architektonické dědictví Evropy je neobyčejně bohaté a rozmanité, přičemž 

povaha tohoto dědictví, nedostatky a problémy, jakož i politické postoje k této problematice 

se mohou v různých evropských regionech značně lišit, je hlavním účelem ÚOADE zajistit 

jednotný postup při ochraně předmětných hodnot za současného respektování základních 

principů vymezených touto úmluvou. Otázkou zůstává, jak smluvní státy svými vnitrostátními 

legislativními nástroji tento účel naplní. 

 

6. Úmluva o ochraně archeologického dědictví v Evropě 

6.1 Význam Úmluvy o ochraně archeologického dědictví v Evropě 

 

Památková ochrana hmotného kulturního dědictví je na mezinárodní úrovni upravena 

rovněž Úmluvou o ochraně archeologického dědictví v Evropě (dále jen 

ÚOArchDE). Přijetím této úmluvy se smluvní státy zavázaly chránit archeologické dědictví, 

které představují veškeré pozůstatky, objekty a jakékoli jiné stopy po lidstvu z minulých 

období, jejichž uchování a studium umožňuje vysledovat vývoj historie lidstva a jeho vztah 

k přirozenému prostředí. 

Již v preambuli Úmluvy o ochraně archeologického dědictví v Evropě je vyjádřena 

myšlenka, že archeologické dědictví je základním prvkem pro poznání naší minulosti. 

V důsledku narůstajícího počtu velkých rozvojových projektů, tajných nebo nevědecky 

prováděných vykopávek a nedostatečné informovanosti veřejnosti dochází k značnému 

ohrožení archeologického dědictví. Tyto skutečnosti vyvolávají potřebu zavést nezbytné 

procedury správního a vědeckého dohledu v zájmu zachování archeologického dědictví a 

zohlednění ochrany archeologických statků v politice územního plánování městských i 

venkovských oblastí. 

Uvedené podněty vedly k vytvoření a následnému přijetí ÚOArchDE, jež zdůrazňuje, 

že odpovědnost za ochranu archeologického dědictví by měl nést nejen dotčený stát, ale 

všechny evropské země a to za účelem omezování rizik jeho poškozování (Preambule 

Úmluvy). Smyslem této Úmluvy je ochrana archeologického dědictví, nemovitých a movitých 

archeologických nálezů pro budoucí generace. 

K přijetí ÚOArchDE došlo v květnu roku 1969 v Londýně. V následujících letech 

však z důvodu vývoje politiky územního rozvoje v evropských zemích vyvstala potřeba její 



  

revize. V důsledku toho byla dne 16. ledna 1992 na konferenci Rady Evropy ve Vallettě 

přijata revidovaná Úmluva o ochraně archeologického dědictví v Evropě zvaná Maltská 

konvence, která vstoupila v platnost dne 25. května 1995. 

Jménem České republiky byla ÚOArchDE podepsána ve Štrasburku dne 17. prosince 

1998. Pro ČR vstoupila v platnost dne 23. září 2000 a byla vyhlášena pod číslem 99/2000 

Sb.m.s. 

  

6.2. Obsah Úmluvy o ochraně archeologického dědictví v Evropě 

  

Cílem ÚOArchDE (čl. 1 Úmluvy) je ochraňovat archeologické dědictví
29

 jako zdroj 

evropské kolektivní paměti a jako nástroj historického a vědeckého studia. Za součást 

archeologického dědictví se považují veškeré pozůstatky, objekty a jakékoli stopy po lidstvu 

z minulých období, situované na jakémkoli místě, spadajícím pod jurisdikci stran. Do 

archeologického dědictví se zahrnují mimo jiné i stavby, konstrukce, skupiny budov, 

zastavěná území (čl. 3 Úmluvy) odhalované teprve prováděním archeologického výzkumu. 

Uchování a studium archeologického dědictví umožňuje vysledovat vývoj historie 

lidstva a jeho vztah k přirozenému prostředí. Hlavními zdroji informací jsou vykopávky nebo 

objevy a další metody výzkumu lidstva.  

Každá smluvní strana ÚOArchDE se zavázala k plnění závazků, směřujících 

k zajištění maximální ochrany a zachování archeologického dědictví, které je stěžejní pro 

přiblížení se poznatkům z minulosti.  

Každá ze stran přistoupivších k Úmluvě se dále zavázala, že zavede zákonná opatření 

k fyzické ochraně archeologického dědictví. Podle okolností zajistí ochranu a údržbu 

archeologického dědictví, nejlépe na původním místě (čl. 4, odst. 2 Úmluvy). Bude se snažit 

sladit a spojit požadavky archeologie a územních rozvojových plánů (čl. 5, odst. 1 Úmluvy), 

protože s účinnou ochranou archeologického dědictví je nutné začít na úrovni územního 

plánování, kdy jsou v územně plánovací dokumentaci jasně definované zásady uspořádání 

území a limity jeho využití vyjádřené v regulativech. V případě, kdy budou během stavebních 

prací nalezeny součásti archeologického dědictví, zabezpečí jejich konzervaci na původním 

místě, bude-li to proveditelné (čl. 5, odst. 4 Úmluvy). Rovněž zajistí, aby zpřístupnění 

archeologických nalezišť veřejnosti, zvláště pak stavební úpravy nutné k pojmutí velkého 
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počtu návštěvníků, neovlivnily nepříznivě archeologickou a vědeckou povahu takových 

nalezišť a jejich okolí (čl. 5, odst. 5 Úmluvy). Každá strana se dále zavázala, že bude 

podporovat přístup veřejnosti k důležitým součástem archeologického dědictví, zejména 

k nálezům, (jak nemovitým, tak i movitým) a napomáhat k tomu, aby vhodně vybrané 

archeologické předměty byly vystaveny pro veřejnost (čl. 9, odst. 2 Úmluvy). 

  

Pro účely sledování uplatňování ÚOArchDE v zemích, které jsou touto úmluvou 

vázány, byl Výborem ministrů Rady Evropy zřízen Výbor expertů. Tento Výbor pravidelně 

předkládá Výboru ministrů Rady Evropy zprávu o situaci v oblasti politiky uplatňované na 

ochranu archeologického dědictví a o realizaci zásad, zakotvených v ÚOArchDE. Mimo to 

navrhuje opatření k realizaci ustanovení Úmluvy, včetně mnohostranných aktivit, revize či 

novelizace. 

 

  Archeologické dědictví je na území ČR chráněno zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, a to právní úpravou archeologických výzkumů a nálezů. S kategorií 

archeologického dědictví pracuje rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu. Součástí tohoto právního předpisu jsou tzv. veřejně prospěšná opatření
30

 

sloužící mimo jiné právě k ochraně archeologického dědictví. Existence tohoto dědictví by 

měla být zohledněna nejen v procesu územního plánování, ale i při vlastní stavební činnosti. 

  Výše uvedený zákon o státní památkové péči však trpí mnoha nedostatky, mezi něž 

mimo jiné patří skutečnost, že nezajišťuje přímou ochranu nemovitých archeologických 

nálezů odkrytých v průběhu archeologického výzkumu, v duchu ÚOArchDE. Ochrany 

archeologického dědictví na původním místě lze dosáhnout způsobem ne vždy vítaným jak 

veřejností, a to zejména majiteli dotčených nemovitostí, tak místními samosprávami, a to 

vyhlášením archeologických památkových rezervací, nařízením vlády ČR podle ustanovení § 

5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Právní úprava ochrany archeologického 

dědictví v ČR trpí mnoha nedostatky, o nichž bude podrobně pojednáno níže, které by měly 

být odstraněny v rámci přijetí zcela nového právního předpisu na úseku státní památkové 

péče. Jedině tak budeme moci dostát závazkům plynoucím z ÚOArchDE. 

  Archeologické movité a nemovité nálezy, jakožto archeologické dědictví, představují 

neopakovatelný a nenahraditelný zdroj vědeckého poznání. Právní úprava tohoto dědictví 

formou mezinárodní úmluvy je správným „krokem na cestě“ vedoucí k dosažení efektivní 
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ochrany archeologických památek a nezbytným předpokladem pro možnost čerpání poznatků 

o dobovém vývoji z věrohodného pramene i v budoucnu. 

 

7. Související mezinárodní úmluvy na ochranu přírodního dědictví 

7.1 Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy 

vodního ptactva (Ramsarská úmluva) 

 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 

ptactva je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody a 

potažmo přispívá i k ochraně přírodního dědictví. Jedná se o první celosvětovou mezivládní 

úmluvu na ochranu přírodních zdrojů. Význam této úmluvy spočívá ve skutečnosti, že chrání 

určitý typ biotopu. Na mokřady, které jsou předmětnou úmluvou definovány jako území 

bažin, slatin, rašelinišť, území pokrytá vodou, lze nahlížet jako na přírodní jev, který je třeba 

chránit a zachovat, jakožto přírodní dědictví. 

Vznik úmluvy zaměřené na ochranu mokřadů byl iniciován alarmujícími změnami 

v druhovém i početním zastoupení vodních ptáků, zaznamenanými v souvislosti se změnami a 

úbytkem mokřadů. Z tohoto důvodu byla vyvolána myšlenka potřeby na záchranu přírodního 

dědictví tohoto charakteru. 

Ramsarská úmluva byla podepsána v rámci zasedání UNESCO v íránském 

městě Ramsar dne 2. 2. 1971 a v platnost vstoupila roku 1975. ČSFR podepsala úmluvu 

v roce 1990 s platností od 2. 7. 1990.
31

 

Přistoupením k Ramsarské úmluvě vznikla smluvním státům povinnost zařadit alespoň 

jeden ze svých mokřadů na „Seznam mokřadů mezinárodního významu“ (tzv. List of 

Wetlands of International Importace) a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů 

na svém území. 

Do seznamu jsou zařazovány mokřady splňující poměrně přísná kritéria 

mezinárodního významu pro vodní ptactvo a mezinárodního významu z hlediska ekologie, 

botaniky, zoologie, limnologie a hydrologie. 

V rámci Ramsarské úmluvy je veden také „Seznam ohrožených mokřadů“. Jedná se o 

přehled mokřadů mezinárodního významu, u nichž došlo, dochází nebo může dojít ke 
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změnám jejich ekologického charakteru a tím k jejich ohrožení, případně zničení. Smluvní 

strana pak ve spolupráci s odborníky, vědci i politiky hledá vhodné řešení nastalé situace. 

V České republice odpovídá za naplňování Ramsarské úmluvy Ministerstvo životního 

prostředí, kontaktním místem je odbor mezinárodní ochrany biodiverzity a prakticky je 

realizována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
32

 (Seznam mokřadů 

mezinárodního významu v ČR viz příloha č. 6) 

K roku 2009 podepsalo Ramsarskou úmluvu 159 signatářských států, Seznam 

mokřadů mezinárodního významu čítá 1869 mokřadů a celková plocha takto chráněných 

přírodních zdrojů činí 183.681.110 hektarů.
33

  

Ačkoliv je cílem Ramsarské úmluvy zajistit co možná nejširší ochranu mokřadům, 

jakožto zdrojům hospodářských, kulturních, vědeckých a rekreačních hodnot, je třeba na 

mokřady nahlížet rovněž jako na dědictví přírody, jehož ztráta by znamenala ochuzení světa o 

jeden z významných biotopů. 

 

7.2. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva) 

  

Karpatská úmluva je významná právní dohoda mezi sedmi státy Evropy o ochraně 

jedinečností a bohatství Karpatských hor. Předmětem ochrany této úmluvy je nejen příroda, 

ale dotýká se i obyvatel Karpat, jejich kultury a dědictví, které činí tuto horskou krajinu tak 

výjimečnou. Lze tedy říci, že prostřednictvím této úmluvy dochází k realizaci ochrany jak 

dědictví přírodního, v podobě nezaměnitelné přírody bohaté na velké množství divoké zvěře, 

nedotčených lesů a vodních toků, tak i osobitého dědictví kulturního. Na území Karpat bylo 

vyhlášeno mnoho národních parků, přírodních rezervací a dalších chráněných území. 

 Všeobecným cílem Karpatské úmluvy je spolupráce smluvních stran v oblasti ochrany 

a udržitelného rozvoje Karpat se snahou o zlepšení kvality života, ochrany přírodních hodnot 

a kulturního dědictví. Úmluva má rámcový, indikativní charakter a je základem pro politické 

rozhodování. Cílem úmluvy je zlepšit kvalitu života místních obyvatel, posílit místní 

ekonomiky a chránit přírodní hodnoty, jakožto dědictví přírody, ale i dědictví kulturní, které 

si po staletí místní obyvatelstvo z generace na generaci předává. 

Úmluva je zaměřena na poměrně široký okruh témat od ochrany a udržitelného 

využívání biologické a krajinné rozmanitosti, územního plánování, udržitelného hospodaření 
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s vodami, udržitelného lesního a zemědělského hospodaření, dopravy, infrastruktury, přes 

cestovní ruch, kulturní dědictví a zachování tradičních znalostí až po problematiku EIA.
34

 

Karpatská úmluva byla podepsána 22. 5. 2003 v Kyjevu ministry životního prostředí 

České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska a Černé Hory, Slovenské republiky a 

Ukrajiny, vstoupila v platnost v jednotlivých státech mezi lety 2005-2006. Mezinárodní 

činnost zajišťuje sekretariát OSN. Hlavní zodpovědnost za naplňování cílů úmluvy nesou 

vlády 7 smluvních států, které zřizují na ministerstvech životního prostředí národní 

koordinátory.
35

 

Karpaty představují významné ekologické, ekonomické, kulturní a rekreační prostředí, 

jsou důležitým reprezentantem biologické rozmanitosti. O toto přírodní dědictví se dělí sedm 

zemí střední a východní Evropy, které se cestou mezinárodní spolupráce snaží přispět 

k účinné ochraně a udržitelnému rozvoji tohoto regionu. 

 

7.3. Úmluva o ochraně Evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) 

 

 Předmětem ochrany Bernské úmluvy je ochrana planě rostoucích rostlin (flóry) a 

volně žijících živočichů (fauny) a jejich přírodních stanovišť, a to zejména takových druhů a 

stanovišť, jejichž zachování vyžaduje spolupráci několika států. Zvláštní pozornost tato 

úmluva věnuje ohroženým druhům rostlin a živočichů, na jejichž ochranu je třeba klást 

zvláštní důraz.  Součástí úmluvy jsou čtyři přílohy se seznamy ohrožených druhů rostlin a 

živočichů a nedovolených způsobů lovu. 

Ačkoliv je tato úmluva primárně zaměřena na ochranu živé přírody, stanoviště 

představují oblasti, jakožto místa přirozeného výskytu rostlin a živočichů a z tohoto pohledu 

je možné na ně nahlížet jako na přírodní dědictví, které je z v zájmu zachování fauny a flóry 

třeba chránit. Pokud by totiž došlo k nežádoucím zásahům do těchto oblastí, mělo by to 

negativní dopad na existenci živé přírody, do které je v dnešní době zasahováno enormním 

způsobem. 

Reálně jsou cíle této úmluvy zajišťovány tak, že hlavním rozhodujícím a 

koordinujícím orgánem je Stálý výbor, v němž jsou zastoupeny všechny smluvní stany a který 

se schází každý rok. Úmluva má také zvláštní kontrolní mechanismus, kdy občan či 

organizace státu, který je smluvní stranou úmluvy, může upozornit sekretariát, že dle jejich 
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názoru vláda dané země neplní v určitém konkrétním případě závazky vyplývající z úmluvy. 

Stálý výbor na základě tohoto upozornění vyzve vládu příslušné země o oficiální stanovisko. 

Jestliže následně Stálý výbor shledá, že závazky z úmluvy byly skutečně porušeny, navrhne 

dotčenému státu konkrétní doporučení pro nápravu a vyzve jej, aby příslušné doporučení 

realizoval. Případ je pak uzavřen až v momentě, kdy Stálý výbor uzná, že uvedená smluvní 

stana jeho doporučení naplnila dostatečným způsobem. 

 Bernská úmluva byla sjednána ve švýcarském Bernu 19. 9. 1979, vstoupila v platnost 

1. 6. 1982 a má 45 smluvních stran z evropského i afrického kontinentu. Smluvní stranou je 

také Evropské společenství. Sekretariát Bernské úmluvy sídlí ve Štrasburku, v sídle Rady 

Evropy. 

 ČR přistoupila k Bernské úmluvě na základě usnesení vlády č. 523 z 27. 8. 1997 a 

smluvní stranou se stala 1. 6. 1998. Gestorem je Ministerstvo životního prostředí za 

spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, jejíž pracovníci se zapojili 

do aktivní účasti v odborných pracovních skupinách úmluvy již od začátku 90. let. Na území 

ČR byla v rámci příprav vytvořena soustava chráněných území Evropských společenství 

Natura 2000, vymezeny lokality soustavy Smaragd, zaměřené na výskyt celoevropsky 

významných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů z přílohy I. a II. 

přírodních stanovišť. 

 ČR přijala závazky z Bernské úmluvy zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, druhy vyjmenované v přílohách I, II, III jsou chráněné 

prostřednictvím vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Právní ochrana kulturního a přírodního dědictví v rámci práva 

Evropských společenství 

 

Co se týče právní ochrany kulturních a přírodních památek z pohledu práva 

Evropských společenství, je třeba podotknout, že jedním z úkolů těchto společenství je 

přispívat k rozvoji kultur jednotlivých členských států a mimo to pěstovat vědomí společného 

kulturního dědictví. V této souvislosti je třeba zmínit článek 151 odst. 2 SES, který uvádí, že 

činnost společenství je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a 

v případě potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v oblasti zachování a ochrany 

kulturního dědictví evropského významu, čímž se rozumí svědectví o minulé umělecké 

činnosti evropského významu.
36

 

Článek 151 odst. 3 SES dále uvádí, že společenství a členské státy podporují 

spolupráci v oblasti kultury se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi, 

zejména s Radou Evropy. Ve vztahu k této skutečnosti přijímá Rada Evropy po konzultaci 

s Výborem regionů podpory, jakožto příspěvky za účelem realizace akcí v této oblasti. 

Právní ochrana kulturních památek je v legislativě Evropské unie dále řešena v rámci 

právní úpravy volného pohybu zboží, konkrétně v souvislosti s vývozem respektive dovozem 

kulturních památek. V souvislosti s problematikou vývozu a dovozu kulturních památek je 

třeba zmínit Nařízení Rady ES č. 3911/92/EHS upravující vývoz kulturních statků mimo celní 

hranice Evropských společenství, kdy je k vývozu zapotřebí nejen předchozího souhlasu 

ministerstva kultury a jde-li o národní kulturní památku souhlasu vlády České republiky (§ 20 

zákona o státní památkové péči), ale i povolení dle výše uvedeného nařízení Rady ES. Dále 

lze uvést Směrnici Rady ES č. 93/7/EHS, o navrácení kulturních statků neoprávněně 

vyvezených z území členského státu, která je na území České republiky implementována do 

zákona č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Právní ochrana památek přírodního charakteru není v rámci práva Evropských 

společenství řešena výslovně. Nelze však opomenout přímou souvztažnost přírodního dědictví 

a jeho právní úpravy k životnímu prostředí, jehož je toto dědictví neopomenutelnou součástí, 

a proto je třeba poukázat na hlavu XIX, konkrétně články 174 až 176 SES, věnující se cílům 

Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Mezi tyto cíle patří mimo udržování, 

ochrany a zlepšování kvality životního prostředí i obezřetné a racionální využívání přírodních 
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zdrojů. Cíle stanovené pro oblast životního prostředí jsou zakotveny v tzv. akčních 

programech pro životní prostředí, jež jsou zpracovávány na období několika let. V současné 

době se dění v oblasti životního prostředí EU řídí cíly stanovenými v 6. akčním programu pro 

životní prostředí,
37

 který stanovuje cíle v oblasti životního prostředí pro období let 2001-

2010.
38

 

Ochrana přírody a tím i ochrana přírodních památek je právně regulována zejména 

předpisy sekundárního komunitárního práva, a to směrnicemi a nařízeními, z nichž je 

předmětné jmenovat směrnici č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků a směrnici č. 

92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin. Na základě směrnice o ochraně volně žijících ptáků jsou vyhlašovány tzv. ptačí oblasti 

a dle směrnice o ochraně přírodních stanovišť jsou vyhlašovány evropsky významné lokality. 

Rozdíl ve vyhlašování chráněných oblastí dle výše uvedených směrnic spočívá v tom, že ptačí 

oblasti vyhlašuje každý členský stát samostatně, avšak evropsky významné lokality jsou 

schvalovány Evropskou komisí na základě návrhů obsažených v národních seznamech těchto 

lokalit.
39

 Obě shora uvedené směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

Ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu chráněných 

území zvanou Natura 2000. (Vytvoření soustavy Natura 2000 viz příloha č. 7) „Natura 2000 

je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů 

všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, 

rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce 

ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.“
40

 

 Na území ČR je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými 

lokalitami, které jsou chráněny buďto smluvně
41

 nebo jako zvláště chráněná území,
42

 avšak 

mohou být vyhlášeny i jako národní přírodní památka či přírodní památka.  

 

Mezinárodní právní ochrana světového kulturního a přírodního dědictví je 

reprezentována zejména výše uvedenými mezinárodněprávními dokumenty ve formě úmluv. 
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Jako takové  představují základ pro právní ochranu památkového dědictví a určují směr, jímž 

by se jednotlivé státy měly v zájmu péče o „světové dědictví“ ubírat. 

Předmětem zájmu každé z daných úmluv je do jisté míry jiné „dědictví“. ÚOArchDE 

je specifická svým zaměřením na dědictví archeologické povahy, ÚOADE svoji pozornost 

věnuje architektonickým památkám a EÚK zas dědictví v podobě evropské krajiny. 

Předmětem ochrany Ramsarské úmluvy, Karpatské úmluvy a Bernské úmluvy je především 

dědictví přírodního charakteru, reprezentované významnými biotopy, horskými oblastmi a 

lokalitami bohatými na faunu a flóru. Každá z těchto úmluv pojem dědictví vymezuje 

v souvislosti s předmětem ochrany, který je pro ni charakteristický. Úmluva o ochraně 

světového kulturního a přírodního dědictví má v této souvislosti nejširší „záběr“. Její obsah je 

zaměřen na ochranu památek archeologických, architektonických, ale i přírodních, jednoduše 

řečeno ochranu dědictví nejrůznorodější povahy. Význam této úmluvy spočívá právě ve 

spojení principu ochrany kulturního a přírodního dědictví a ve vytvoření myšlenky kolektivní 

celosvětové ochrany předmětných hodnot. 

Nutno podotknout, že ochrana světového kulturního a přírodního dědictví na 

mezinárodní úrovni je pro efektivní ochranu památek nezbytná, jelikož stanovením pravidel 

ve formě mezinárodních úmluv, jimiž jsou vymezeny oprávněné způsoby chování smluvních 

států v rámci mezinárodního společenství, je určen právní rámec, definující základní zásady 

právní ochrany světového dědictví. Je třeba si uvědomit skutečnost, že „světové dědictví“ je 

v celosvětovém měřítku pro všechny státy společné, a proto je třeba v zájmu jeho náležité 

ochrany postupovat jednotně. 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

ČÁST DRUHÁ: 

VÝVOJ PRÁVNÍ OCHRANY KULTURNÍHO A 

PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

  

  

1. Význam právní ochrany kulturního a přírodního dědictví  

  

„Na území České republiky se koncentruje mnoho uměleckých, historických a jiných 

kulturních památek. Nelze opomenout ani bohatství přírodní, jež stejně tak jako bohatství 

kulturní představuje mimořádné hodnoty, které je třeba opatrovat a chránit, aby bylo 

zajištěno jeho uchovávání do budoucna. Tyto hodnoty mají význam z hlediska posílení 

národní identity, ale i jako nenahraditelný zdroj informací a vzdělání.“
43

  

Kulturní dědictví je hodnotnou součástí lidstva, a to součástí tak starou, jako lidstvo 

samo. Představuje významný prvek života lidské společnosti, přispívající k rozvoji intelektu, 

morálky i emocí každého jednotlivce a v tomto smyslu hraje nezastupitelnou roli. Jednu 

z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví národa tvoří jeho památkový fond, jehož 

přínos plyne z hodnot historických, uměleckých, estetických, památkových i užitkových. 

Nelze opomenout ani význam památkového bohatství z hlediska ekonomického, a to 

především v souvislosti s cestovním ruchem. 

Na přírodu a její dědictví lze rovněž nahlížet jako na památku. Příroda má svoji 

minulost a byla tu dávno před člověkem. Památkový charakter je v rámci přírodního bohatství 

nejvíce patný u geologických útvarů, které představují určitou etapu vývoje země. 

Památkovou hodnotu však mají i lesy a obecně rostliny, krajina a místa bohatá na faunu či 

flóru. Všechny tyto hodnoty je třeba chránit a zachovat, jelikož se jedná o památky, jimž je 

třeba zajistit budoucnost. 

Na ochranu kulturního a přírodního dědictví je třeba pohlížet v souvislosti s ochranou 

životního prostředí člověka, jelikož kulturní a přírodní památky jsou jeho neopomenutelnou 
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součásti a je zájmem celého lidstva, ve smyslu kvality lidského života, součásti životního 

prostředí chránit a za tímto účelem zajistit i efektivní právní regulaci. 

 

2. Vývoj právní ochrany kulturního dědictví v českých zemích  

2.1. Počátky právní ochrany kulturního dědictví 

  

Většina kulturních památek na našem území vznikla v období feudalismu a vzhledem 

ke skutečnosti, že památky náležely do vlastnictví vládnoucí vrstvy feudálů nebo církve, byly 

také odpovídajícím způsobem chráněny, a to tehdejším feudálním právem a jinými 

mocenskými prostředky, jež měli vlastníci památkových statků k dispozici. 

Během osvícenských reforem Josefa II. na konci 18. století byla z hlediska památek 

zásadní klášterní reforma, v rámci níž došlo k rušení většiny řádů, v důsledku čehož byl 

konfiskován jejich majetek. Tato skutečnost měla za následek poškození a ničení mnoha 

kulturních a uměleckých památek, což dalo podnět k vytvoření myšlenky na ochranu 

kulturních a uměleckých hodnot.  

Značný význam pro vývoj památkové péče měl Sjezd na ochranu památek, jenž se 

konal v Praze v roce 1908 za účasti pražských a mimopražských institucí a odborníků a právě 

zde byly formulovány myšlenky preventivní péče o kulturní památky a nutnosti zákonné 

úpravy této problematiky. 

Právní úprava v oblasti památkové péče postupně vzniká v mnoha evropských zemích 

v první polovině 19. století, avšak u nás se zákonodárná činnost omezila jen na vydání 

několika dvorských dekretů, zaměřených zejména na úpravu nakládání s archeologickými a 

numismatickými nálezy a na zákaz vývozu památek. Tyto dekrety však nebyly dostatečnou a 

účinnou formou ochrany, jež by zabránila dalšímu poškozování a úbytku památek. Příčinou 

byla absence orgánů, které by ochranu památek řádně zajišťovaly, přičemž k pozitivnímu 

vývoji v této oblasti, vedoucímu k aktivní obnově památek, nastal až v druhé polovině 19. 

století, kdy byla zřízena centrální organizace zajišťující ochranu a zachování dědictví naší 

minulosti a to Centrální komise pro výzkum a zachování památek. Právě tato komise měla za 

úkol vypracovat návrh památkového zákona, který byl poprvé předložen panské sněmovně 

v roce 1909. V následujících letech byl návrh tohoto zákona pozměněn, avšak v důsledku 

nastávajících válečných událostí k vyhlášení památkového zákona nedošlo. 

  



  

Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 byly v oblasti památkové 

péče recipovány právní a organizační normy z doby Rakouska - Uherska.
44

 Již druhý den po 

vzniku nového státu, 29. října 1918, bylo vydáno nařízení Národního výboru 

československého č. 13/1918 Sb., o ochraně a zákazu vývozu uměleckých památek, jímž byla 

vyhlášena ochrana uměleckých a historických památek a zákaz jejich vývozu a zavlečení.
45

 

Na Slovensku bylo toto nařízení doplněno ještě některými ustanoveními ze zákona z 10. 

prosince 1918 o mimořádných přechodných opatřeních na Slovensku, nahrazených v roce 

1938 opatřením Stálého výboru č. 255/1938 Sb., o ochraně věcí umělecky nebo památkově 

zvlášť hodnotných. 

Samostatný zákon na ochranu kulturních památek nebyl v této době v důsledku 

individuálních zájmů církve a velkostatkářů přijat, ačkoliv byl opakovaně předkládán jeho 

návrh. Nutno podotknout, že úspěchem v oblasti ochrany památek bylo alespoň přijetí norem, 

zabývající se dílčími úseky památkové péče, jako zákon o bytové péči, zákon o stavebním 

ruchu, zákon o pozemkové reformě
46

 či zákon katastrální. 

  

2.2. Počátky státem organizované památkové péče 

  

„Starost o kulturní dědictví patří natolik neodmyslitelně do světonázoru člověka, který 

si činí nárok být kulturním, že se zdá, jako by byla památková péče s námi stále kdesi od 

počátku civilizací.“
47

 Není tomu ale tak, jelikož na památkovou péči lze nahlížet jako na 

„jeden z nejmladších oborů.“ 

Počátky nového přístupu k památkám a k jejich ochraně s sebou přinesla Francouzská 

revoluce, která měla za následek nejen změnu dosavadní mocenské situace v Evropě, ale i 

zásadní přeměnu pohledu na kulturní hodnoty, jež byly do té doby v důsledku revolučních 

událostí ničeny. V této době vniklo uvědomění, že právě stát nese zodpovědnost za ochranu 
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dokladů minulosti, a proto je nezbytné zajistit trvalou organizaci, realizující ochranu památek. 

Rovněž byl zakotven princip, že ochrana kulturně významných hodnot je v zájmu veřejnosti. 

„V českých zemích je možné za předstupeň novodobé ochrany památek považovat 

historicko-vlastivědné aktivity, které se projevovaly především ve zpracování většinou 

místopisných soupisů památek nejrůznějších zemských regionů.“
48

 

Na konci 18. století se značnou měrou o ochranu památek zasadily různé spolky, jako 

Společnost vlastnických přátel umění, Společnost přátel vlasteneckého muzea a od roku 1818 

Muzeum Království českého, jehož úlohou bylo mimo jiné zamezit ničení památek a jejich 

zavlékání do ciziny. Na Moravě však byla situace v oblasti památkové péče složitější. Došlo 

sice k založení Františkova muzea v Brně
49

 a vlastivědných muzeí v Olomouci a v Opavě, 

avšak ochrana památek byla dosti roztříštěná a v důsledku toho nedostatečně institucionálně 

zajištěná. 

  

Významným mezníkem pro vývoj památkové péče ve střední Evropě bylo založení 

Centrální komise pro výzkum a zachování památek ve Vídni (dále jen Centrální komise) 

v roce 1850, jako oficiální státní instituce, působící při ministerstvu obchodu, průmyslu a 

veřejných staveb, jejímž posláním byla ochrana a zachování památek. Naplnění cílů Centrální 

komise měli v jednotlivých zemích tehdejší monarchie zajistit konzervátoři památkové péče, 

jimž měly v jejich činnosti pomáhat stavební úřady. Úkolem Centrální komise bylo zkoumání 

existujících památek, včetně jejich klasifikace a stanovení jejich hodnoty, vytváření statistik 

památek, zajištění nutných oprav potřebných objektů a posuzovat návrhy restauračních prací 

na vybraných památkách. 

V této době stále nebyla právní ochrana památek zakotvena. Vzhledem k tomu, že 

dosud neexistoval památkový zákon, neměla Centrální komise žádnou nařizovací pravomoc. 

Zachování a odpovídající ochrana památek byla uskutečňována pouze prostřednictvím 

činnosti stavebních úřadů, které byly oprávněny ukládat příslušné sankce za jednání 

poškozující stavební památky, mající historickou či uměleckou hodnotu. 

Centrální komise byla v následujících letech několikrát reorganizována, a to v letech 

1873, kdy byla její působnost rozšířena i na památky movité a v souvislosti s tím byly 

v Centrální komisi zřízeny tři sekce a pak v roce 1911, kdy byl vydán nový statut Centrální 

komise, jejíž název byl změněn na Ústřední komisi pro památkovou péči. Jako poradní orgán 
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této komise byla zřízena Památková rada a jako odborná instituce pro památkovou péči Státní 

památkový úřad. V roce 1918 byl zřízen Zemský památkový úřad pro České království, 

přičemž Morava a Slezsko zůstaly pod patronátem Vídně. 

  

Období první republiky proběhlo ve znamení mnoha změn v podobě několika nových 

institucí. Zemský památkový úřad pro České království byl změněn na Státní památkový 

úřad, přičemž zároveň došlo k rozšíření jeho působnosti na celé území republiky. Mimo to 

došlo k vytvoření Státního fotoměřičského ústavu, jehož hlavní úlohou byla dokumentace 

památek a Státního archeologického ústavu pro výzkum archeologických památek. 

  

Za nacistické okupace v letech 1939 až 1945 došlo v oblasti památkové péče ke 

stagnaci. Dosavadní organizace této oblasti byla v českých zemích postavena pod dozor úřadu 

německého státního sekretáře a v mnoha záležitostech podřízena říšskému ministerstvu 

v Berlíně. Jediným přínosem z hlediska legislativy bylo vládní nařízení č. 274/1941 Sb., o 

archeologických památkách. 

  

2.3 Vývoj právní ochrany kulturního dědictví a památkové péče v českých zemích po 

roce 1945 

 

Po roce 1945 došlo v souvislosti s velkými společenskými a hospodářskými změnami 

rovněž ke změnám v oblasti ochrany kulturních památek. Zásadní úlohu zde sehrály 

konfiskační dekrety a zákony k první a druhé pozemkové reformě, na základě nichž přešlo 

mnoho památek, jakožto součástí majetkových podstat, do majetku státu.
50

 Změny dostál i 

názor na společenskou funkci kulturních památek a potřeby jejich ochrany. „Stát spatřoval 

v kulturních památkách důležité činitele kulturního života a začal nově organizovat péči o ně 

tak, aby nebyly pouze konzervovanou historií, ale aby se staly součástí kulturního a 

hospodářského života.“ 
51

 V souvislosti s tímto přístupem byla zřízena pro potřebu správy 

státního majetku Národní kulturní komise při ministerstvu školství a osvěty, která od roku 

1947 spravovala objekty, jež byly prohlášeny zákonem č. 137/1946 Sb. za národní majetek. 

Po reorganizaci státní správy v podobě zřízení krajských národních výborů v roce 

1949 byly vládním nařízením č. 112/1951 Sb. reorganizovány i památkové orgány. Místo 
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dosavadních památkových úřadů byl zřízen Státní památkový ústav, jemuž byly svěřeny 

funkce vědeckovýzkumné. K přesnému rozdělení kompetencí mezi touto institucí a krajskými 

národními výbory, které zajišťovaly na tomto úseku státní správu, nedošlo, což vedlo 

k častým konfliktům. Z těchto příčin došlo v roce 1953 sloučením příslušného odboru 

ministerstva školství, věd a umění, Státního památkového ústavu a Státního fotoměřičského 

ústavu k vytvoření Státní památkové správy, jež zajišťovala jak funkce správní, tak odborné. 

V tomto období se započalo s prací na návrhu komplexního zákona o kulturních památkách. 

Přijetí zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách představovalo ve vývoji naší 

památkové péče významný mezník. Tento zákon vycházel z předpokladu, že památkou je 

každá věc, splňující objektivní znaky památky, definované zákonem, tedy určitá památka se 

stala památkou ex lege.
52

 Podle tohoto zákona byl památkou každý kulturní statek, který 

vykazoval historické, architektonické a památkové hodnoty. Výkon státní památkové péče byl 

zcela přenesen na krajské národní výbory, přičemž Státní památková správa byla zrušena a 

řídící funkce ponechána ministerstvu školství a kultury. Odborná stránka péče o památky byla 

na základě zákona svěřena nově zřízenému Státnímu ústavu památkové péče a ochrany 

přírody, jehož posláním bylo vytvářet odborně metodickou, vědecko-výzkumnou a 

informační základnu oboru památkové péče a ochrany přírody. 

V následujících letech byly k zákonu o kulturních památkách vydány prováděcí 

předpisy. Není možno opomenout ani vznik krajských středisek státní památkové péče a 

ochrany přírody, jakožto odborných institucí, zajišťujících plnění úkolů památkové péče. 

K dalším změnám v podobě reorganizace památkové péče došlo v roce 1988 na 

základě dodnes platného zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Došlo k zúžení 

pojmu kulturní památka, jelikož nestačí, aby památka splňovala výše uvedené znaky, tak jak 

stanovil zákon č. 22/1958, ale podle nového zákona musí být věc za kulturní památku 

prohlášena. Na základě tohoto zákona nově vznikla památková inspekce a systém odborných 

organizací památkové péče. Výkonná moc přešla na obce.
53

 

„Totalitní komunistický režim v letech 1048 – 1989 podstatným způsobem ovlivňoval a 

často deformoval snahy o ochranu a péči o národní kulturní dědictví. Přesto vědečtí a 

odborní pracovníci Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody usilovali o objektivní a 

                                                 
52

 Viz Pekárek, M. a kol: Právo životního prostředí, 2. díl. Masarykova univerzita v Brně, 1998, str. 309. 
53

 Dohled nad národními kulturními památkami zůstal v kompetenci krajských úřadů. 



  

kvalifikovaný přístup k poznání památkového fondu, navrhování metodických postupů 

ochrany a péče o jednotlivé druhy památek i prezentaci a propagaci kulturního dědictví.“
54

 

  

V roce 1991 ochrana přírody přešla pod kompetence ministerstva životního prostředí, 

což mělo dopad na název Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v podobě jeho 

zúžení na Státní ústav památkové péče, později Státní památkový ústav. Ke splynutí 

odborných organizací došlo až v roce 2003, kdy vznikl Národní památkový ústav, který se 

dělí na jednotlivá územní odborná pracoviště. 

 

3. Vývoj právní ochrany přírodního dědictví v českých zemích 

 

 Teoretický základ právní ochrany přírody a jeho dědictví se vytvářel již od středověku. 

V této době byla ochrana zaměřena zejména na přírodní prvky estetické, historické a kulturní, 

ale už se objevovaly i pokusy o ochranu krajiny a jejího vzhledu. 

 Počátky vědomé snahy o ochranu určitých přírodních a krajinných prvků a území se 

objevují na počátku 19. století, kdy jednotlivé soukromé osoby, zejména šlechtici a majitelé 

panství zřizují první chráněná území. Zcela prvním chráněným územím se stal Žofínský 

prales, jejž zřídil nařízením ze dne 28. 08. 1838 na panství Nové Hrady Jiří Augustin 

Langueval-Buquoy, který ve stejném roce zřídil další chráněné území Hojná voda. Obě tato 

chráněná území existují dodnes, Žofínský prales jako národní přírodní rezervace a Hojná voda 

jako národní přírodní památka. Roku 1858 pak kníže Jan Schwanzerberg založil rezervaci 

Boubínský prales, dnešní stejnojmennou národní přírodní rezervaci. První odrazy 

ochranářských snah se začínají objevovat i ve správních aktech státních úřadů a v obecně 

závazných právních normách – např. tzv. Prügelpatent z roku 1854, který byl léta užíván pro 

ochranu přírodních památek.   

 Soukromoprávní způsob zřizování přírodních rezervací přetrvával až do vzniku 

samostatného Československa, ve kterém přebírá ochranu přírody, zejména přírodních 

památek stát, a to konkrétně ministerstvo školství a národní osvěty.
55

 Od této doby lze hovořit 

o státní správě ochrany přírodního dědictví. V roce 1933 bylo na našem území vyhlášeno 

celkem 30 chráněných území a do roku 1938 bylo zřízeno celkem 142 přírodních rezervací.
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 Viz Státní ústav památkové péče: historie a vývoj. In: Výroční zpráva 1998, Státní ústav památkové péče, 

Praha, 1999, str. 1. 
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 Usnesení ministerské rady ze dne 20. 11. 1918. 



  

 První  chráněná krajinná oblast vznikla na našem území v roce 1956, a to Český ráj a 

v roce 1963 byl zřízen první národní park – Krkonošský národní park. 

 Snahy o samostatný zákon o ochraně přírody se objevovaly již od počátku 20. století 

s tím, že do roku 1956 byla předložena řada návrhů, které však nebyly přijaty. Teprve až po 2. 

světové válce v roce 1956 byl schválen první zákon na ochranu přírody, zákon č. 40/1956 Sb., 

o státní ochraně přírody. Tento zákon upravoval z hlediska ochrany přírodního dědictví 

ochranu chráněných území, chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek. 

Počátkem 70. let 20. století se však ukázalo, že ochrana přírody regulovaná tímto zákonem je 

nedostačující. Tzv. konzervační přístup k ochraně přírody, přetrvávající na území ČR od 19. 

století, nebyl schopen zabránit rozsáhlé degradaci přírody a krajiny a rovněž nepočítal 

s dynamickým vývojem přírodních stanovišť a ekosystémů. 

 Stav přírody a jeho dědictví, a to i ve zvláště chráněných územích dokazoval, že 

nestačí chránit přírodu jen na vybraných územích, ale že je nezbytné chránit ji na celém území 

státu. Jednou z příčin špatného stavu přírody a krajiny byla i skutečnost, že socialistický stát 

dával často přednost hospodářským zájmům, a proto po roce 1989 došlo v souvislosti 

s politickými, hospodářskými a společenskými změnami k přijetí nové právní úpravy ochrany 

přírody a krajiny. 

 V roce 1992 byl přijat dosud platný zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, který již vychází ze zásad prevence, předběžné opatrnosti, udržitelného využívání 

přírodních zdrojů, integrované ochrany atd. a doplňuje stávající konzervační přístup k ochraně 

dochovaného přírodního prostředí aktivním přístupem za účasti jak státu, tak soukromých 

osob, často vlastníků pozemků či nevládních ekologických sdružení.
56

 

 

 Kulturní a přírodní dědictví odedávna do značné míry sdílelo vývoj a s tím spojené 

změny lidské společnosti. V průběhu tohoto vývoje docházelo i ke změně přístupu k 

památkám a k uvědomění si potřeby je chránit a za tímto účelem definovat závazná pravidla 

chování ve vztahu k těmto hodnotám a s tím související institucionální zabezpečení. 

Ochrana památek, jimiž se podle soudobého názoru rozumějí nejen díla vytvořená 

člověkem, ale i přírodní památky a útvary, byla organizována od počátku novověku a vývoj 

v tomto směru vedl ke konstituování nejrůznějších úředních institucí. Moderní doba pak 

přichází se zvláštními zákony na ochranu památkových hodnot, které zavádějí soustavnou 

kontrolu a tím předcházejí jejich ničení a úbytku. 
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ČÁST TŘETÍ: 

PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A 

PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ V ČR 

  

  

1. Prameny právní úpravy  

 

Základy právní ochrany kulturního a přírodního dědictví v ČR jsou zakotveny 

v předpisu nejvyšší právní síly, ústavním zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 

jen Ústava). Již v preambuli Ústavy je deklarováno, že občané České republiky jsou 

„odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní 

bohatství“, z čehož je patrné, že toto odhodlání „leží na bedrech“ celé občanské společnosti a 

lze v této souvislosti hovořit o společné odpovědnosti za stav zděděného bohatství. Stát má 

pak za úkol tuto společnou odpovědnost veškerými prostředky, kterými jsou zejména právní 

předpisy a opatření, regulovat tak, aby došlo k naplnění deklarovaných cílů.  

 Předpoklady k efektivní ochraně chráněných hodnot vytvářejí některá ustanovení 

zakotvená jak v Ústavě, tak vListině základních práv a svobod (dále jen Listina), a to 

konkrétně čl. 7 Ústavy, čl. 34 a čl. 35 Listiny. 

 Čl. 7 Ústavy, dle kterého „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství“ vytváří předpoklady pro ochranu přírodního dědictví. Tento článek 

úzce souvisí s čl. 35 Listiny, který stanoví základní povinnosti a odpovědnost státu ve vztahu 

k životnímu prostředí jako celku. 

 Předpoklady k právní ochraně dědictví kulturního zas vytváří čl. 34 odst. 2 Listiny, 

který stanoví, že „právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek 

stanovených zákonem.“ „Pojem kulturní bohatství zde představují předměty kulturní hodnoty, 

a to jak přírodniny, tak i výtvory člověka popř. jejich soubory. Ústava pak ponechává široký 

prostor pro právní úpravu ochrany a přístupu k těmto hodnotám podústavním právním 

předpisem, tj. zákonem“.
57
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 Z hlediska právní ochrany kulturního a přírodního dědictví ČR je významné i 

ustanovení čl. 35 odst. 3 Listiny, podle kterého „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat 

ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 

památky nad míru stanovenou zákonem.“ „Tímto jsou dány meze pro výkon veškerých práv, 

kterými mohou být nepříznivě ovlivněny chráněné hodnoty specifikované předmětným 

ustanovením. Tyto meze jsou stanoveny pro každého, jinými slovy se jedná o univerzální 

povinnost nepoškozovat a neohrožovat životní prostředí a tato povinnost je spjata zejména 

s právem vlastnickým a právy příbuznými tomuto právu. Konkrétní povinnosti jsou pak 

obsaženy v mnoha tzv. složkových zákonech. Čl. 35 odst. 3 Listiny směřuje k ochraně 

veřejného zájmu, kterým je ochrana životního prostředí, jeho jednotlivých složek, ale i 

ochrana kulturního a přírodního dědictví.“
58

 

 Za zmínku rovněž stojí čl. 10 Ústavy České republiky, který uvádí, že vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika 

vázána, jsou součástí právního řádu a v případě rozporu mezinárodní smlouvy a zákona se 

přednostně použije mezinárodní smlouva.  

 

 „Základním tuzemským pramenem právní úpravy na ochranu kulturního a přírodního 

dědictví je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který 

definuje chráněné statky památkové péče a stanoví procesní náležitosti jejich vymezení, popř. 

i zrušení.“
59

 Tento zákon je proveden vyhláškou Ministerstva kultury ČSR č. 66/1988, jež je 

zaměřena na problematiku kulturních památek. Rámec právní úpravy památkové péče je 

tvořen i vyhláškou č. 187/2007 Sb., jež stanoví obsah a náležitosti plánu území 

s archeologickými nálezy. 

Ve vztahu k zákonu o státní památkové péči bylo přijato několik podzákonných 

právních předpisů upravujících vymezení památkových rezervací, památkových zón 

kulturních památek či národních kulturních památek. Jde především o vyhlášky Ministerstva 

kultury o prohlášení území určitých úseků krajiny za památné zóny.
60

 

Významnou roli v péči o kulturní a přírodní dědictví hraje zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, jehož účelem je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy 

v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a šetrnému 
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Linde Praha a.s., 2002, str. 284. 
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 Viz Péče o architektonické dědictví: Sborník prací I., Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké  

památky. Památková péče, Praha, 2008, str. 146. 
60

 Např. vyhláška č. 475/1992, č. 484/1992, č.208/1996, č. 157/2002. 



  

hospodaření s přírodními zdroji (§ 2 tohoto zákona). Tento zákon doplňuje vyhláška 395/1992 

Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. 

Existuje řada právních předpisů, které se mimo hlavní předmět právní úpravy, jež 

regulují, dotýkají ochrany památkového dědictví. Je jím zejména zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který ve svých ustanoveních 

neopomíjí zahrnout ochranu architektonického a archeologického dědictví mezi cíle územního 

plánování.
61

 „Stavební zákon také upravuje postup při ochraně nepředvídatelných nálezů 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby, chráněných částí přírody nebo archeologických 

nálezů při postupu, který podléhá režimu stavebního zákona.“
62

 

Dalším zákonem vztahujícím se k ochraně kulturního dědictví je zákon č. 71/1994 

Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje vývoz kulturních statků mimo území České republiky, podmíněný předložením 

osvědčení k vývozu. Na základě tohoto osvědčení lze předměty kulturní hodnoty vyvézt na 

dobu určitou nebo natrvalo. 

  

2. Ochrana kulturních památek 

2.1. Právní ochrana kulturních památek v ČR 

 

„Vymezení pojmu kulturní památky je nejzákladnější otázkou památkové péče. 

Definice tohoto pojmu jednak určuje předmět památkové péče a jednak má základní význam 

pro praxi z hlediska důsledků ekonomických, kulturních, vědeckých, případně 

pedagogických.“
63

 

Význam pojmu památka se stejně jako památková péče postupně vyvíjel, a to od 

interpretace památky jako připomínky něčeho minulého až k dnešním definicím. Pojem 

památka zřejmě náležel k obsahu společenského vědomí od dob nejranějších lidských 

civilizací a v počátcích byl spjat s náboženským kultem zemřelých. V praktické činnosti lidí 

se pak projevil vznikem hmotných i duchovních výtvorů, které jako tzv. chtěné památky měly 

připomínat budoucím generacím pamětihodné osobnosti, děje a události.
64
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„Podle dnešního pojetí lze kulturní památku vymezit jako hmotný doklad historického 

vývoje, jehož historická, umělecká, vědecká či technická hodnota má takový význam, že je 

v zájmu společnosti zachovat ji dalším generacím.“
65

 

 

Kulturní památky jsou nedílnou součástí kulturního a přírodního dědictví a jako 

takové představují hodnoty historické, umělecké, estetické i užitkové. Nelze opomenout ani 

ekonomický význam památek, jelikož právě kulturní památky jsou z hlediska cestovního 

ruchu významným činitelem, zvyšujícím atraktivitu naší země. Na ochraně kulturních 

památek je veřejný zájmem, avšak v některých situacích se tento zájem dostává do konfliktu 

se zájmem soukromým, a to zejména v případech, kdy se kulturní statek nachází na 

soukromém pozemku. Ochrana kulturní památky s sebou tedy v určitých situacích přináší 

omezení vlastnického práva, avšak tato skutečnost je kompenzována systémem náhrad, 

upravených normativním způsobem. Tato zákonná omezení jsou připuštěna již Listinou 

základních práv a svobod, a to konkrétně čl. 11 odst. 3, jež stanoví, že vlastnictví zavazuje, 

avšak nikdy nesmí být zneužito v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, mezi něž 

patří i zájem na ochraně kulturních památek. Z hlediska celospolečenského zájmu na ochraně 

kulturních statků je nezbytné zajistit jejich zachování a omezení eventuelního ohrožení. 

  

Základem právní úpravy ochrany kulturních památek v České republice je zákon č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen ZSPP), který po mnoha novelizacích platí 

dodnes. Účelem tohoto zákona je zajištění co možná nejkomplexnější péče o kulturní 

dědictví, a to prostřednictvím právních, organizačních a ekonomických nástrojů směřujících 

k zachování, ochraně a obnově chráněných statků. 

 Již z ustanovení § 1 ZSPP vyplývá zájem státu na ochraně kulturních statků, jakožto 

součásti našeho kulturního dědictví, a právě stát je odpovědný za vytvoření podmínek pro 

naplnění účelu tohoto zákona, jímž je péče o kulturní památky. Tato péče je uskutečňována 

činnostmi, opatřeními a rozhodnutími orgánů a odborných organizací státní památkové péče, 

jimiž usilují o zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních 

památek (ustanovení § 1 odst. 2 ZSPP). 

Předmětem ochrany ZSPP jsou kulturní památky, avšak v širším významu i jiné 

kulturní statky jako národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny či 
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archeologické nálezy. Je třeba odlišovat kulturní památky od památek přírodních, jejichž 

ochrana je upravena jiným zákonem, a to zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

V rámci předmětu ochrany by bylo do budoucna vhodné deklarovat, že památky jsou 

součástí kulturního dědictví a jejich ochrana je veřejným zájmem. Výslovná deklarace tohoto 

principu ve stávající právní úpravě chybí. Je třeba si uvědomit, že památková péče je 

podmnožinou péče o kulturní dědictví, což by ze zákona upravujícího památkovou péči mělo 

být patrné. 

„Je nutno upozornit na fakt, že kulturní památky jsou součástí životního prostředí a 

jako jedné ze složek životního prostředí je jim také s ohledem na tento fakt zaručena ochrana 

na úrovni ústavních předpisů.“
66

 

Otázkou ochrany kulturních památek jakožto veřejného zájmu se zabýval NSS ve 

svém rozsudku č.j. 6 A 106/2002, v němž uvádí že „veřejný zájem prohlášení věci za kulturní 

památku je obecně vymezen v ustanovení § 1 zákona o státní památkové péči podle něhož stát 

chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví, svědectví jeho dějin, 

významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství lidu. Tento obecný účel je 

dále blíže specifikován u jednotlivých druhů památek. V případě kulturních památek je tento 

veřejný zájem vymezen v ustanovení § 2 zákona o státní památkové péči, takže z tohoto 

hlediska nazíráno vypořádání se s otázkou veřejného zájmu na prohlášení věci za kulturní 

památku ve svojí podstatě představuje zjištění naplnění zákonných podmínek obsažených ve 

zmíněném ustanovení.“  

 

Současný zákon o státní památkové péči vymezuje kulturní památky jako nemovité a 

movité věci
67

, případně jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, 

životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy 

tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty 

revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické nebo které mají přímý vztah 

k významným osobnostem a historickým událostem. Za kulturní památky se prohlašují i 

soubory věcí, přestože některé věci v nich nejsou kulturními památkami, a to z důvodu 
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 Viz Zídek, M. – Klusoň, J: zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem. ABF –  

nakladatelství ARCH, Praha, 2005, str 12. 
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 Nemovitými kulturními památkami jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, ostatní kulturní  

památky jsou movité. Nemovitými kulturními památkami jsou tedy například hrady a zámky, kostely,  

kapličky, měšťanské domy či stavby lidové architektury, ale také třeba boží muka, pomníky nebo sochy, jsou- 

li pevně spojeny se zemí. Movitými kulturními památkami jsou například obrazy, předměty tvořící mobiliáře 

hradů a zámků, dopravní prostředky a podobně.  



  

hodnoty souboru jako celku nebo z důvodu, že mají přímý vztah k významným osobnostem či 

historickým událostem.
68

 

 „Kulturní památkou se muže stát tedy pouze věc, a to věc v právním smyslu, jak ji 

vymezuje občanský zákoník. Jak už vyplývá ze samotného pojmu, jde o věc, která má vztah ke 

kultuře jako souboru hodnot vytvořených tělesnou i duševní činností lidí a utvářejících lidskou 

společnost nebo majících k ní přímý vztah. Definičním protipólem památky kulturní může být 

památka přírodní, která má povahu menšího územního útvaru. Její vznik, existence a význam 

již nejsou na lidskou činnost výslovně vázány.“ 
69

 

 

2.2 Prohlašování věci za kulturní památku 

 

 „Kulturními památkami se věci nestávají samotným naplněním obsahu daného pojmu. 

K tomu, aby danou věc bylo možno označit za kulturní památku, musí ji za takovou prohlásit 

orgán státní správy, a to z vlastního nebo jiného podnětu.“
70

 

Podle ustanovení § 3 ZSPP je prohlášení věci za kulturní památku v kompetenci 

Ministerstva kultury ČR, které řízení o prohlášení věci za kulturní památku (dále jen řízení o 

prohlášení) zahajuje vždy z vlastního podnětu, avšak s výjimkou archeologických nálezů, 

které jsou za kulturní památku prohlašovány na základě návrhu Akademie věd České 

republiky. Iniciovat řízení o prohlášení může kdokoliv, takové podání však nepředstavuje 

skutečný návrh na zahájení řízení. Tento podnět Ministerstvo kultury pouze zhodnotí a 

v případě opodstatněnosti rozhodne o zahájení řízení. 

Ministerstvo kultury si obligatorně v souvislosti s rozhodováním o prohlášení věci za 

kulturní památku opatřuje vyjádření krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a Národního památkového ústavu, a to za předpokladu, že je již od těchto orgánů 

neobdrželo. Předmětné vyjádření příslušného úřadu by mělo obsahovat stanovisko týkající se 

kulturní hodnoty věci pro konkrétní region a posouzení přínosu prohlášení věci za kulturní 

památku. 

Řízení o prohlášení za kulturní památku je řízením vedeným podle správního řádu, 

neboť Ústavní soud České republiky zrušil svým nálezem publikovaným pod č. 240/2005 Sb. 

část ustanovení § 44 ZSPP, které ve svém původním znění vylučovalo řízení o prohlášení věci 
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 Viz ustanovení § 2 odst. 1 ZSPP. 
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 Viz Jurníková, J. a kol.: Správní právo, zvláštní část. MU v Brně, Brno, 2004, st. 188. 



  

za kulturní památku z procesního režimu správního řádu. Značným nedostatkem této 

problematiky je skutečnost, že právní úprava památkové péče není harmonizována s novým 

správním řádem. V tomto ohledu by mělo dojít k nápravě a v novém zákoně o státní 

památkové péči by k potřebné harmonizaci mělo dojít. Rovněž by do budoucna bylo vhodné, 

aby prohlášení kulturních památek povinně obsahovalo popis hodnot, pro které došlo 

k danému prohlášení a současně základní podmínky ochrany. 

Aby byla věc správním rozhodnutím prohlášena za kulturní památku, musí vykazovat 

znaky podle ustanovení § 2 ZSPP, tak jak je vymezeno výše. 

Zahájení řízení o prohlášení oznamuje Ministerstvo kultury vlastníkovi věci, kterému 

tímto vzniká povinnost chránit věc před poškozením, zničením či odcizením a povinnost 

oznamovat příslušnému ministerstvu každou potencionální i uskutečněnou změnu, týkající se 

vlastnictví, správy nebo užívání věci. Ministerstvo kultury na základě tohoto oznámení 

rozhodne, zda příslušnou změnu připouští či zakazuje. Pokud vlastník předmětné věci poruší 

výše uvedené povinnosti, je Ministerstvo kultury oprávněno využít nástrojů dle správního 

řádu v podobě předběžných opatření. 

Po shromáždění všech potřebných podkladů, včetně vyjádření vlastníka věci, 

Ministerstvo kultury rozhodne, zda věc za kulturní památku prohlásí nebo neprohlásí. Věc se 

stává kulturní památkou okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o jejím prohlášení za 

kulturní památku. 

 „Prohlášení věci za kulturní památku je tedy nepochybně zásahem do výkonu 

vlastnického práva, v důsledku čehož by měl být vlastník věci prohlašované za kulturní 

památku v rozhodnutí, jímž k omezení jeho vlastnického práva dochází, informován o 

důvodech, pro které se tak děje.“ 
71

 O tomto rozhodnutí se tedy informuje vlastník věci, 

krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odborná organizaci státní památkové 

péče a u archeologických nálezů též Akademii věd České republiky. 

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o prohlášení věci za kulturní památku je 

rozklad, který se podává písemně u Ministerstva kultury a rozhoduje o něm ministr kultury na 

základě návrhu rozkladové komise. Není však vyloučeno, aby příslušné ministerstvo zahájilo 

řízení o zrušení prohlášení za kulturní památku z vlastního podnětu.  

 Ministerstvo kultury je podle ustanovení § 8 ZSPP oprávněno prohlášení věci za 

kulturní památku zrušit, a to z mimořádně závažných důvodů
72

 a na žádost vlastníka kulturní 
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 Viz Rozsudek vrchního soudu v Praze 7 A 54/9T 
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 Mimořádně závažným důvodem, pro který může být zrušení prohlášení určité věci za kulturní památku  

zrušeno, je například situace, kdy není možné kulturní památku zachovat vůbec pro její rozsáhlé poškození 



  

památky či organizace, která na zrušení prohlášení za kulturní památku prokáže právní zájem. 

Řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku patří mezi správní řízení, u kterých 

ZSPP stále vylučuje aplikaci správního řádu. V tomto ohledu by mělo dojít k nápravě, jelikož 

nejen prohlašování, ale i rušení věci za kulturní památku by mělo probíhat ve správním řízení 

v režimu správního řádu. 

Precedentním rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věci za 

kulturní památky je rozsudek č.j. 6 A 106/2002 ze dne 28.4.2004, který uvádí, že „řízení o 

prohlášení věci za kulturní památku bylo ustanovením § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, svěřeno Ministerstvu kultury jako ústřednímu orgánu státní správy na úseku 

památkové péče. Jde o ucelený náročný proces, kdy Ministerstvo kultury zkoumá, zda věc 

vykazuje znaky kulturní památky.
73

 Tento proces prošel složitým vývojem, a to od prvotních 

rozhodnutí, které měly spíše charakter oznámení o konstituci kulturní památky,
74

dospělo 

Ministerstvo kultury v analogii se správním právem
75

 k rozhodnutím, která jsou účinným 

nástrojem pro ochranu a zachování našeho kulturního dědictví.“ 

Při posuzování a následném rozhodování o prohlášení určitého statku za kulturní 

památku je rovněž nutno vzít v úvahu, zda se jedná o statek v podobě samostatné stavby, 

samostatného pozemku či zda stavba a pozemek tvoří jeden celek, a to s ohledem na 

skutečnost, že dle občanského práva ČR stavba není součástí pozemku. Neplatí tedy 

automaticky, že by byl kulturní památkou pozemek, je-li kulturní památkou pouze stavba a 

naopak, je-li kulturní památkou stavba, nemusí být kulturní památkou pozemek, na kterém se 

nachází. Kulturní památkou může tedy stavba a pozemek současně být pouze tehdy, jsou-li za 

kulturní památku výslovně prohlášeny oba tyto statky podle § 3 ZSPP, a to zpravidla jako 

soubor věcí. I u příslušenství věcí platí, že může být chráněno spolu s věcí hlavní, pokud byly 

všechny věci tvořící příslušenství výslovně prohlášeny za kulturní památku spolu s věcí 

                                                                                                                                                         
přírodními živly (například při povodni) anebo je sice možné ji zachovat, ale pro její zachování musí být 
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analogie o některé instituty a obecné zásady správního práva, zejména když postup správního orgánu při 
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hlavní jako jeden soubor.
76

 (Postup prohlašování kulturní památky z moci úřední viz příloha 

č. 8) 

  

Nejvýznamnější kulturní památky jsou podle ustanovení § 4 ZSPP prohlašovány 

nařízeními vlády České republiky za národní kulturní památky. Národní kulturní památky 

mohou být představovány kulturními nemovitými či movitými statky, které by měly tvořit 

nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Mělo by jít o památky mimořádného 

historického významu nebo mimořádné umělecké hodnoty, a to ze všech dob a ze všech 

oborů. Národní kulturní památkou mohou být i soubory děl v galeriích či muzeích, díla 

vztahující se k památným místům naší historie, díla bez ohledu na typ jejich vlastnictví i bez 

ohledu na územní příslušnost jejich tvůrce.
77

  

Podmínky ochrany těchto památek stanoví vláda a pouze s jejím souhlasem lze 

národní kulturní památku vyvézt mimo území státu. „Za národní kulturní památky jsou 

prohlášeny i některé krajinné celky včetně staveb a jiných nemovitých objektů na pozemcích 

vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků.“ 
78

 

Prohlášení se děje formou obecně závazného právního předpisu – nařízením vlády. 

Z tohoto důvodu se v procesu prohlašování za národní kulturní památku neuplatňuje správní 

řád.  

Prohlášení za národní kulturní památku nelze na rozdíl od prohlášení za kulturní 

památku zrušit. 

Národními kulturními památkami na území ČR, které představují součást národního 

kulturního dědictví, jsou kupříkladu Pražský hrad, České korunovační klenoty, hrad Karlštejn, 

klášter Kladruby, zámek Český Krumlov, hora Říp s rotundou sv. Jiří, poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře, slovanské hradiště v Mikulčicích, zámek Kroměříž 

s Podzámeckou a Květnou zahradou, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

nebo kamenouhelný důl Michal v Ostravě – Michálkovicích. (Postup prohlašování kulturní 

památky za národní kulturní památku viz příloha č. 9) 

 

 Podle ustanovení § 7 ZSPP se kulturní památky evidují v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky (dále jen Ústřední seznam), který vede odborná 

organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav. „Jedná se o účelově zaměřený 
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a soustavně doplňovaný soubor údajů a dokumentů, kterými jsou části památkového fondu 

identifikovány, je jimi určována památková ochrana a podmínky zachování a užívání.“
79

 

Ústřední seznam je veden jako informační systém v elektronické podobě.  

Krajské úřady a obecní úřady obce s rozšířenou působností vedou seznamy kulturních 

památek svých územních obvodů, přičemž zápisy do těchto seznamů provádějí podle výpisu 

z Ústředního seznamu. 

Informační povinnost Národního památkového ústavu spočívá v povinnosti 

vyrozumění o zápisu kulturní památky do ústředního seznamu, jakož i o zrušení prohlášení 

věci za kulturní památku, vlastníka kulturní památky a příslušné úřady.
80

 

Povinností vlastníka kulturní památky je zas povinnost oznámit Národnímu 

památkovému ústavu každou změnu vlastnictví, správy či užívání kulturní památky nebo její 

přemístění, a to do třiceti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

 Nedostatkem této právní úpravy je, že zápis do seznamu nemá konstitutivní povahu. 

V tomto směru by bylo vhodné mu tuto povahu přiznat, aby bylo zcela jasné, co je a co není 

kulturní památkou. Rovněž by měl být tento seznam kulturních památek do budoucna 

zpřesněn, a to ve smyslu popisu všech částí kulturní památky a jejího příslušenství, aby byl 

rozsah památkové ochrany těchto památek jednoznačný a nezpochybnitelný. 

Vedle ústředního seznamu kulturních památek v ČR existují i specializované 

informační systémy, např. Státní archeologický seznam (SAS), jakožto informační systém o 

území s archeologickými nálezy nebo Integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví (ISO). 

 

2.3 Péče o kulturní památky 

 

 Péče o kulturní památky v ČR je obdobně jako ve většině evropských zemí 

neoddělitelně spjata s omezením vlastníka kulturní památky ve volné dispozici s jeho 

vlastnictvím. Stěžejním problémem této problematiky je otázka, jak vymezit povinnosti 

vlastníka kulturní památky s ohledem na principy ochrany, péče a obnovy kulturních 

památek, tedy aby na jedné straně byly zachovány památkové hodnoty kulturního statku a na 

druhé straně nedocházelo k omezování vlastnických práv nad únosnou míru.  
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 ZSPP se zabývá péčí o kulturní památky a s tím souvisejícími právy a povinnostmi 

vlastníka kulturní památky i jiných fyzických a právnických osob při nakládání s kulturními 

památkami ve své druhé části. 

 Ustanovení § 9 ZSPP vymezuje základní povinnosti vlastníka kulturní památky, mezi 

něž patří zejména péče o zachování, udržování v dobrém stavu,
81

 ochrana před ohrožením, 

poškozením, znehodnocením nebo odcizením kulturní památky, a to na své náklady. Tyto 

povinnosti má kromě vlastníka kulturní památky i její uživatel. Povinnosti v podobě 

nepůsobení nepříznivých změn stavu kulturních památek a jejich prostředí a zachování 

vhodného společenského uplatnění mají všichni občané a příslušné organizace, a to bez 

ohledu na to, zda jsou vlastníky kulturní památky.
82

 Povinnosti stanovené vlastníkovi kulturní 

památky představují, jak už bylo řečeno výše, omezení vlastníkových práv, přičemž ústavní 

základ tohoto zákonného omezení je zakotven v čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a 

svobod, podle kterého vlastnictví zavazuje, není tedy neomezené a nesmí být zneužito 

v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. S tímto ustanovením nepřímo souvisí čl. 

35 odst. 3 listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí poškozovat kulturní 

památky nad míru stanovenou zákonem. 

Omezením vlastnických práv vlastníka kulturní památky se zabýval NSS ve svém 

rozsudku č.j. 5 A 48/2002, v němž uvádí, že „ochrana kulturních památek je ve všech 

kulturních státech spojena s jistým omezením volné dispozice vlastním majetkem. Zákon 

umožňuje kompenzaci omezení vlastnického práva vlastníka kulturní památky. Státní a jiné 

dotace či příspěvky nemohou být chápány jako jakási paušální náhrada za omezení 

vlastnického práva, nýbrž jako příspěvek na skutečné a prokazatelné náklady, které 

v důsledku tohoto omezení, zejména v důsledku zvláštních nároků na údržbu kulturní památky 

vlastníku vznikají. Z uvedených skutečností vyplývá, že prohlášení za kulturní památku není 

zákonem pojato jako jednostranné omezení vlastnického práva bez náhrady.“
83

 

 Pokud dojde k porušení výše uvedených povinností, může orgán státní památkové 

péče uložit opatření podle ustanovení § 10 ZSPP, jímž se vlastníkovi kulturní památky ukládá 
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 Dobrým stavem kulturní památky se rozumí takový stav, v němž kulturní památka při běžném udržování a bez 

nutnosti obnovy, může sloužit svému společenskému účelu. 
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 Povinnost nepoškozovat, neohrožovat a neznehodnocovat kulturní památky lze vztáhnout na každého, a to 

s ohledem na ustanovení § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dle kterého je každý povinen počínat si 

tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. 
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 K omezení vlastníka kulturní památky dále viz. Nález Ústavního soudu 35/1994 Sb. n. ús.: „Omezení 

vlastníka kulturní památky jsou v zákoně kompenzována řadou ustanovení, která za ně poskytují náhradu. Tato 

náhrada spočívá především v tom, že v případě obnovy kulturních památek se poskytuje bezplatná odborná 

pomoc a poskytují se podklady a informace podle § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb. Příslušný úřad může na 

žádost vlastníka poskytnout příspěvek na zvýšené náklady. Z toho vyplývá, že prohlášení za kulturní památku 

není zákonem pojato jako jednostranné omezení vlastnického práva bez náhrady.“ 



  

povinnost provést ve stanovené lhůtě práce, kterými se zamezí dalšímu ohrožování či 

poškozování kulturní památky. Jestliže nejsou uložená opatření vlastníkem kulturní památky 

ve lhůtě splněna, může příslušný orgán státní památkové péče
84

 v souladu s ustanovením § 15 

odst. 1 ZSPP rozhodnout o tom, že budou nezbytné práce provedeny někým jiným, avšak na 

náklad vlastníka kulturní památky.
85

 Nápravné opatření je ukládáno správním rozhodnutím 

vydaným v procesním režimu správního řádu. Toto rozhodnutí je oprávněn vydat obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, jde-li o porušení povinností vlastníka kulturní památky a 

krajský úřad, jde-li o porušení povinností vlastníka národní kulturní památky.
86

 

 Vlastník kulturní památky má vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

oznamovací povinnosti, které jej zavazují k tomu, aby ohlásil každé ohrožení a poškození 

kulturní památky a zároveň si vyžádal jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Vlastník 

je mimo to povinen předem oznámit každou zamýšlenou změnu v užívání kulturní památky a 

jde-li o nemovitost i její zamýšlené vyklizení. (ustanovení § 12 ZSPP)  

V případě zamýšleného prodeje movité kulturní památky nebo movité či nemovité 

národní kulturní památky má její vlastník povinnost, nabídnout ji přednostně ke koupi státu, 

vyjma prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky. Za stát zde jedná Ministerstvo 

kultury, které je po oznámení o prodeji dané kulturní památky povinno rozhodnout, zda 

nabídku přijímá, v opačném případě právo státu na přednostní koupi kulturní památky zaniká. 

Pokud vlastník kulturní památky nesplní výše uvedenou povinnost předkupního práva státu, 

pak je právní úkon, jímž by převedl vlastnictví ke kulturní památce na jinou osobu, neplatný, 

a to za předpokladu, že se Ministerstvo kultury ve stanovené lhůtě této neplatnosti dovolá
87

 

(ustanovení § 13 ZSPP). Vlastníkova nabídková povinnost se neuplatňuje u každého 

zamýšleného převodu vlastnictví, nýbrž pouze u převodu úplatného, tedy takového, u nějž je 

za kulturní památku poskytnuto protiplnění. Typicky jde o prodej v rámci kupní smlouvy, 

může se však jednat i například o směnnou smlouvu. Nabídková povinnost tíží též vlastníka 
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 Obecní úřad obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní památku krajský úřad. 
85

 Rozsudek Vrchního soudu č.j. 7A 165/94: „Uložení opatření podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 
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neznamená, že není soudem přezkoumatelné a že si správní úřad může počínat zcela libovolně, což by bylo 

v rozporu s charakterem státní správy jako podzákonné a zákonem řízené činnosti.“ 
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 Rozsudek Vrchního soudu č.j. 7A 144/94: „V případě neplnění opatření podle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 

Sb., jde o zvláštní případ správní exekuce, mířící na přímé vynucení uloženého plnění v nezbytném rozsahu. To 

vylučuje využití obecné úpravy, zejména postupné ukládání pokut (§ 79 odst. 3 správního řádu). Tím spíše nelze 

uloženou povinnost vynucovat ukládáním pokuty podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., 

tedy tím způsobem, který postihuje jiné porušení právních předpisů.“ 
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 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 15 Co 790/94: „V případě zamýšleného prodeje kulturní 

památky stíhá nabídková povinnost podle § 13 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

zákonů č. 425/1990 Sb. a č. 242/1992 Sb., každého vlastníka s výjimkou státu.“ 



  

kulturní památky, který ji zamýšlí vložit jako vklad do základního kapitálu obchodní 

společnosti. I zde se jedná o úplatný převod vlastnictví, u nějž je protiplněním podíl 

společníka v obchodní společnosti, případně jeho zvýšení. (Postup v případě práva státu na 

přednostní koupi nemovité kulturní památky viz příloha č. 10)  

 

 S péčí o kulturní památky a s požadavky na jejich ochranu a zachování souvisí postup 

při obnově kulturních památek, upravený v ustanovení § 14 ZSPP. „Účelem tohoto ustanovení 

je zajištění ochrany hodnot, pro které se určitá věc stala kulturní památkou nebo pro které se 

určité území stalo památkovou zónou či rezervací v situaci, kdy mohou být určitým 

zamýšleným zásahem potencionálně ohroženy.“
88

 Toto ustanovení se vztahuje i na zásahy na 

nemovitostech, které sice nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, 

památkové zóně nebo v ochranném pásmu podle ustanovení § 17 ZSPP. Pod pojmem obnova 

je třeba rozumět práce ve smyslu ZSPP, tedy údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo 

jiná úprava kulturní památky. Před zahájením těchto prací je vlastník kulturní památky 

povinen vyžádat si závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 

v případě národní kulturní památky, stanovisko krajského úřadu. Tento správní orgán se 

následně v závazném stanovisku vyjádří, zda vlastníkem zamýšlenou formu obnovy kulturní 

památky připustí, popřípadě za jakých podmínek. Rozhodnutí podle tohoto ustanovení je 

vydáno v procesním režimu správního řádu.
89

 

 Povinnost vyžádat si závazné stanovisko tíží vlastníka kulturní památky také tehdy, 

když zamýšlí provést zásah nikoli přímo na kulturní památce, nýbrž i na jejím prostředí. Je 

třeba zdůraznit, že podmínkou vydání závazného stanoviska je úmysl vlastníka kulturní 

památky provést zásah do jejího prostředí. Příkladem může být vlastníkem zamýšlené 

vybudování odvodňovacího systému podél zdí stavby, která je kulturní památkou, třeba i 

s možným zásahem do sousedního pozemku v souladu s ustanovením § 127 občanského 

zákoníku, s úmyslem zabránit vlhnutí zdiva. 

 „Závazné stanovisko může mít povahu jak správního rozhodnutí, tak závazného 

stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu, přičemž v této souvislosti je rozhodující 
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 Viz Zídek, M. – Klusoň, J: zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem. ABF –    

nakladatelství ARCH, Praha, 2005, str 41. 
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 Rozsudek Vrchního soudu č.j. 7A 121/95: „Ustanovení § 14 odst. 3 umožňuje správnímu orgánu rozhodnout 

dvojím způsobem, a to a) pozitivně, tj. vyslovit přípustnost zamýšlených prací a stanovit základní podmínky, za 
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formulovaného výroku závazného stanoviska není zřejmé, co mínil tím, když vyslovil nepřípustnost předložené 

projektové dokumentace, avšak současně stanovil podmínky. Stanovení podmínek by přicházelo v úvahu pouze v 

případě kladného rozhodnutí o podané žádosti.“ 



  

vztah posuzovaných prací k rozhodovací pravomoci nebo k dalším postupům stavebních 

úřadů.
90

 Pokud tedy konkrétní práce podléhají posouzení a rozhodnutí stavebního úřadu, pak 

je příslušný úřad posoudí formou závazného stanoviska podle ustanovení § 149 správního 

řádu. 

 Orgán státní památkové péče je povinen si jako podklad pro výše uvedené stanovisko 

opatřit písemné vyjádření Národního památkového ústavu, který je oprávněn vlastníkovi 

kulturní památky v souvislosti s obnovou poskytnout bezplatnou odbornou pomoc.
91

 

 Zvláštní formou obnovy památek, jejímž cílem je zachování co nejautentičtější 

podoby kulturních památek, je restaurování, definované v ustanovení § 14 odst. 8 ZSPP. 

Jedná se o souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací, 

respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurování může provádět pouze 

bezúhonná kvalifikovaná osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, jež získá povolení 

Ministerstva kultury k restaurování podle ustanovení § 14a ZSPP nebo fyzická či právnická 

osoba, která je oprávněna provádět restaurování v jiném členském státě Evropské unie, a to za 

podmínek stanovených v ustanovení § 14b a § 14c ZSPP. Povolení udělí Ministerstvo kultury 

na základě písemné žádosti, ve kterém musí být obsaženo vymezení požadované 

restaurátorské specializace. V rozhodnutí o udělení povolení pak Ministerstvo kultury stanoví 

podmínky pro výkon restaurátorské činnosti, dobu, na kterou se povolení uděluje a 

specializaci dané restaurátorské činnosti. 

„Restaurování kulturních památek je v ČR na vysoké odborné úrovni, přičemž 

metodicky i dosahovanými výsledky je tato úroveň srovnatelná s výsledky restaurování 

v nejvyspělejších členských státech Evropské unie.“
92

 

 

2.4. Způsoby financování památkové péče 

 

 Zdroj financování péče o kulturní dědictví hraje z hlediska zachování památkového 

fondu ČR nezastupitelnou roli, jelikož bez potřebných financí by byly postupy realizované 

v rámci této péče takřka nemyslitelné. Vyjma soukromých zdrojů financování se v ČR 

uplatňuje systém přímých a nepřímých veřejných podpor, popřípadě jisté zdroje alternativního 

financování. 
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 Viz Kaigl, J.: Památková péče. In: Sborník statí o kultuře v letech 1998-2003, NPÚ, Praha, 2004, str. 13. 



  

 Přistoupím-li nejprve k soukromým zdrojům financování péče o památky, musím 

poukázat na skutečnost, že po roce 1989 přešlo mnoho památkových statků ze státního 

majetku do majetku soukromých subjektů, což mělo mimo jiné za následek jistou finanční 

úlevu státu spojenou s péčí o památkově významné objekty. Dnes je s vlastnictvím památky 

spojena řada povinností a s tím souvisejících omezení, jelikož základní povinností vlastníka 

památky je dle ZSPP o takovou památku na vlastní náklady pečovat a udržovat ji v dobrém 

stavu. Je tedy odpovědností vlastníka památky, aby zajistil potřebnou míru financování 

památky, k čemuž v praxi dochází zpravidla různorodými podnikatelskými aktivitami. 

  Vyjma financování péče o památkové statky ze strany soukromých subjektů jsou 

zdrojem financí v oblasti památkové péče veřejné rozpočty, a to zejména v případě, kdy má 

dojít k obnově velkých památkových objektů, s čímž jsou spojeny náklady ve výši až desítek 

milionů korun. Za tímto účelem mohou vlastníci dotčených památek, jejichž finanční 

prostředky logicky nepostačují k realizaci tak rozsáhlé obnovy, podat žádost o poskytnutí 

příspěvku na obnovu „jejich“ památky. Na poskytování příspěvku za účelem obnovy 

památkového statku pamatuje ZSPP ve svém ustanovení § 16. Příspěvek na zachování a 

obnovu kulturní památky může být poskytnut krajem nebo obcí z jejich rozpočtových 

prostředků v rámci samostatné působnosti. Podle ustanovení § 16 odst. 1 ZSPP může být 

v případě mimořádného společenského zájmu
93

 příspěvek poskytnut ze státního rozpočtu 

Ministerstvo kultury, a to buďto přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím grantů a 

dotací vypisovaných konkrétními správními orgány. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na 

obnovu určité památky však neznamená jisté docílení tohoto záměru, mnohdy příspěvek není 

poskytnut ani za předpokladu splnění všech podmínek pro jeho udělení, a to samozřejmě 

z důvodu většího počtu žadatelů než množství financí k tomuto účelu vyhrazených.  

Právním titulem pro poskytnutí příspěvku může být správní rozhodnutí, ale i smlouva 

mezi obcí či krajem a vlastníkem kulturní památky, která má povahu tzv. veřejnoprávní 

smlouvy. Příspěvek je poskytován jen na žádost vlastníka kulturní památky a jen ve zvlášť 

odůvodněných případech, a to na základě předložení dokladů vymezených vyhláškou č. 

66/1988 Sb.  
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 Za případ mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky se považuje případ, kdy kulturní  

 památka: je prohlášena za národní kulturní památku, je zapsána na Seznamu světového dědictví, je       
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 kultury na úseku státní památkové péče. 



  

S ohledem na zásadu, že na obnově památky musí být mimořádný společenský zájem, 

jsou koncipovány i specializované grantové programy, vypisované Ministerstvem kultury ČR. 

Dalším kritériem, jež je v případě sestavování grantových programů zohledňován, je, aby 

příspěvek napomohl  dlouhodobým cílům památkové péče ČR a vytvořil co nejvíce 

multiplikačních efektů.
94

 

Konkrétními programy vypisovanými Ministerstvem kultury ČR jsou Program 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
95

 Program 

restaurování movitých kulturních památek,
96

 Havarijní program,
97

 Program péče o vesnické 

památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny,
98

 Program 

záchrany architektonického dědictví
99

, Program podpora pro památky UNESCO,
100

 Program 

podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
101

  

Shora uvedenou problematikou se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu č.j. ÚS 35/94, 

ve kterém uvádí, že „omezení vlastníka kulturní památky jsou v zákoně č. 20/1987 Sb. 

kompenzována řadou ustanovení, která za ně poskytují náhradu. Tato náhrada spočívá 

především v tom, že v případě obnovy kulturní památky se poskytuje bezplatná odborná 

pomoc a poskytují se podklady a informace podle § 14 odst. 7 citovaného zákona. Dále – na 

žádost vlastníka – může příslušný úřad, případně ministerstvo kultury pro údržbu či uchování 

kulturní památky poskytnout příspěvek na zvýšené náklady (§16 ZSPP).“ 

„Formulace zákona i vyhlášky používají podmíněného vyjadřování „příspěvek lze 

poskytnout“, resp. „může být poskytnut“. Přitom je třeba zvážit, že se tento příspěvek 

poskytuje na žádost, jež musí být odůvodněna a musí splňovat určité předpoklady. Lze proto 

mít za to, že neodůvodněné žádosti nebo neopodstatněným nárokům nemusí být vyhověno. 
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uměleckořemeslné práce, dokládající způsoby života a tvůrčí schopnosti lidí v minulosti, jejichž existence je 

vážně ohrožena a nacházejí se v v prostorech zpřístupněných veřejnosti. 
97

 Slouží k zajištění nejakutnějších oprav a s tím spojené záchraně nemovitých kulturních památek, jejichž stav 

lze definovat jakožto havarijní. 
98

 Zaměřuje se především na památky lidové architektury, jako jsou chalupy, zemědělské usedlosti, kapličky, 

avšak přispívá i k obnově venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, soch, pomníků a zahrad. 
99

 Přispívá k obnově nejcennějších architektonických památek ČR, jako jsou hrady, zámky, kláštery, kostely 

nebo historické zahrady. 
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 Slouží k péči o památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i památek, u nichž 

byl podán návrh na nominaci. 
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 Cílem je zajistit zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, nacházejících se mimo území 

památkové rezervace a památkové zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví ČR. 



  

Proto nelze fakultativní způsob vyjadřování obou norem apriorně chápat jako popření ochoty 

státu poskytnout náhradu za nucené omezení vlastnického práva bez náhrady. Vzhledem 

k povaze kulturní památky je však vlastník současně vázán čl. 11 odst. 3 Listiny základních 

práv svobod, který stanoví, že vlastnictví zavazuje a že ho nesmí být zneužito na újmu práv 

druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Obecným zájmem je 

nepochybně i ochrana kulturních památek.“ 

Za velmi problematické považuji omezení možnosti použití poskytnutého finančního 

příspěvku, jelikož finanční prostředky z žádného grantového programu nelze použít na 

přípravné činnosti, jakými jsou kupříkladu odborné průzkumy a stavební či projektová 

dokumentace, tedy zmíním-li konkrétní příklad, tak odborný posudek znalce dřeva nebo 

vyhotovení projektové dokumentace, jíž je zapotřebí k zahájení rekonstrukce památkového 

objektu a která je bezpochyby finančně náročná, nelze hradit z výše uvedených zdrojů. Tento 

nedostatek by měl být odstraněn, a to prostřednictvím nové právní regulaci, jež by 

umožňovala použití financí z grantových programů i na přípravné činnosti spojené s péčí o 

památkové dědictví. 

 

Z hlediska financování památkové péče ČR má značný význam i finanční příspěvek 

poskytovaný Ministerstvem kultury ČR na činnost Národního památkového ústavu, jež hraje 

stěžejní roli při poskytování nepřímé pomoci ve formě poskytování bezplatných odborných 

služeb, a to služeb poskytovaných vlastníkům kulturních památek přímo nebo subjektům pro 

památkovou péči významným (krajským a obecním úřadům, projektantům, občanským 

sdružením, specializovaným stavebním podnikům aj.) Mimo to Národní památkový ústav 

zajišťuje správu a prezentaci vybraných kulturních památek nadregionálního nebo 

mezinárodního významu. Nutno podotknout, že příspěvek Ministerstva kultury ČR však 

nepostačuje na pokrytí veškerých nákladů Národního památkového ústavu, a proto si mimo 

jiné tento ústav finanční prostředky opatřuje vlastními výnosy. 

 Na péči o památkové dědictví se mohou finančně podílet i kraje a obce, jakožto 

územně samosprávné celky. Kraje tak činí prostřednictvím programů v rámci svých grantů, 

vyhlašovaných pro vlastníky památkových objektů  nebo poskytováním dotací a příspěvků 

obcím nacházejícím se v jejich správním obvodu. Obce pak zajišťují péči o obnovu a 

zachování památkových statků na území dané obce, a to za pomoci finančních prostředků 

z obecního rozpočtu nebo ze zdrojů nashromážděných v rozvojovém fondu, k jehož zřízení 

jsou obce oprávněny. Příkladem rozvojového fondu na území ČR je Českokrumlovský 

rozvojový fond spol. s r.o., který byl založen jako obchodní společnost ve stoprocentním 



  

vlastnictví města Český Krumlov a jeho cílem je zajištění kvalitních oprav historicky cenných 

objektů ve městě Český Krumlov s následným zajištěním optimálního funkčního a finančního 

využití, a to v souladu s cíli rozvoje města. Svojí další činností v oblasti cestovního ruchu 

Českokrumlovský rozvojový fond výrazně přispívá k podpoře, organizaci a rozvoji 

cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.
102

 

 

Co se týče systému nepřímých veřejných podpor, popřípadě jistých zdrojů 

alternativního financování, pak nepřímá podpora v rámci památkové péče je poskytována 

formou bezplatné odborné konzultační pomoci, o které bylo pojednáno výše a formou 

poskytování daňových úlev. 

Dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti jsou od daně z nemovitosti 

osvobozeny stavby, byty a nebytové prostory památkových veřejně přístupných objektů 

stanovených v § 2 vyhlášky č. 12/1993 Sb. Osvobozeny jsou i stavby veřejně přístupných 

památkových objektů ve vlastnictví státu prohlášené za kulturní památku ve smyslu § 2 a § 3 

zákona č. 20/1987 Sb. a dále stavby veřejně přístupných památkových objektů ve vlastnictví 

právnických a fyzických osob prohlášené za kulturní památku, které jsou přístupné z důvodů 

výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury 

České republiky a vlastníkem památky. Ve smlouvě se uvádí časový a prostorový rozsah 

zpřístupnění a stanoví se jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby 

využití objektu.  

Osvobozeny mohou být též stavby kulturních památek ve smyslu shora uvedeného 

zákona, pokud je na ně vydáno stavební povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem 

stavby. Osvobození lze přiznat po dobu osmi let od roku následujícího po vydání stavebního 

povolení. Nárok si uplatní vlastník kulturní památky v daňovém přiznání k dani z nemovitostí. 

Na základě zákona č. 347/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí lze v případě bezúplatného nabytí vlastnického práva k nemovitostem, které jsou 

prohlášeny za kulturní památky, osvobodit tyto nemovitosti od daně darovací, a to za 

předpokladu, že k darování nemovitosti dochází mezi manžely nebo mezi příbuznými v řadě 

přímé. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zvýhodňuje odpisy na nemovitých 

kulturních památkách v případě jejich technického zhodnocení. Z odpisování je vyloučen 

hmotný majetek, který je tvořen movitými kulturními památkami a jejich soubory. Naopak 
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v případě technického zhodnocení jsou nemovité kulturní památky při stanovení ročních 

odpisů zvýhodněny ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny.  

Financování památkové péče z veřejných prostředků se potýká se značnými problémy, 

a to z důvodu, že státní rozpočet se již dlouhodobě pohybuje ve velkém deficitu, což má 

mimo jiné za následek nedostatek financí na péče o zachování a obnovu památkového 

dědictví. Tento problém zasahuje mnoho oborů činnosti Ministerstva kultury, ale obor 

památkové péče je tímto problémem poznamenán alarmujícím způsobem. Nedostatek financí 

nejenom znemožňuje realizaci potřebných oprav právem chráněných a památkově 

významných objektů a území, ale i možnost provádění běžné údržby památkových statků. 

Daný problém je třeba řešit komplexně, a to celkovou reorganizací systému, která by byla 

zaměřena nejen na finanční stránku, ale i na problematiku organizačně-správní ve smyslu 

zajištění účelného vynakládání finančních prostředků na péči o památky tak, aby byl umožněn 

snadnější přístup vlastníků památek a dotčených organizací k finanční podpoře na obnovu a 

údržbu památkových objektů. Je tedy zapotřebí vytvořit takové mechanizmy, které by zajistily 

efektivní, účelné, ale rovněž průhledné vynakládání státních prostředků na péči, obnovu a 

zachování českého kulturního dědictví. Z hlediska efektivnosti takovýchto mechanizmů by 

bylo zapotřebí zkoordinovat i spolupráci s obecními a krajskými správními orgány, ale i s 

odborně zaměřenými občanskými sdruženími, jejichž hlavním cílem je právě zachovávání 

kulturního dědictví. 

 S nedostatkem financí se potýká nejen stát v rámci veřejných rozpočtů, ale i samotné 

územně samosprávné celky a nepochybně i samotní vlastníci památkových objektů, jelikož 

jak již bylo řečeno, na získání příspěvku na péči o památku není ze zákona nárok. Z těchto 

důvodů je mnohdy třeba hledat jiné, alternativní způsoby financování péče o památkové 

dědictví. 

Mezi alternativní zdroje financování péče o památky patří kupříkladu možnost 

vlastníka památkového statku zajistit finanční podporu sponzora, avšak tento způsob 

financování je v ČR takřka nevyužíván, jelikož sponzoři o způsob prezentace tohoto 

charakteru zájem nemají. V tomto směru by stát měl legislativně upravit systém výhod, 

kterými by motivoval potencionální sponzory k poskytování finančních prostředků na péči o 

kulturní dědictví. 

Dalším alternativním způsobem financování péče o památky je financování 

prostřednictvím nadací a nadačních fondů, jež přispívají nejen k péči o velké objekty, jako 

jsou hrady, zámky, kláštery či kostely, ale i při obnově drobnějších památkových statků. 

Jakožto příklad takovéto nadace lze uvést Nadaci českých památek, která přispívá k podpoře 



  

činností směřujících k záchraně, zachování a využití hmotných a duchovních památek 

vztahujících se k území ČR a mimo to podporuje vzdělávací aktivity ve vztahu k záchraně a 

využití památek. Dále lze uvést Nadaci Občanského fóra, která se zabývá záchranou 

kulturního dědictví ČR. Jako taková každoročně vyhlašuje veřejné grantové programy na 

opravy drobných opomenutých památek a kulturních památek využívaných ke zdravotním 

účelům. Od roku 2000, kdy byl zahájen projekt Restaurování soch na budově Národního 

divadla v Praze, se za pomoci této nadace podařilo odborně zrestaurovat všechny sochy na 

čelní terase budovy Národního divadla. 

Dále je možné, jakožto zdroj finančních prostředků na péči o památkové dědictví, 

využít jistých zahraničních mechanizmů finanční pomoci, konkrétně jde v rámci evropských 

společenství o Finanční mechanismus EHP, jež byl založen členskými státy Evropského 

sdružení volného obchodu.
103

 Norsko navíc založilo ještě vlastní finanční mechanismus. 

Prostřednictvím finančního mechanismu EHP a Norska je možné poskytovat českým 

subjektům granty na investiční a rozvojové projekty v oblastech, mezi něž patří mimo 

problematiky ochrany životního prostředí a podpory soudnictví i ochrana a obnova kulturního 

dědictví. Tyto mechanismy mohou být zajímavou alternativou pro toho, kdo nedosáhne 

poskytnutí dotací ze strukturálních fondů. 

Norsko společně s dalšími státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) podepsalo 

dne 18. prosince 2009 s Evropskou unií dohodu o výši finančních prostředků, které budou 

poskytnuty v letech 2009 až 2014 na snížení sociálních a ekonomických rozdílů a pro 

podporu spolupráce v Evropě. Příspěvek Norska činí cca 3 mld. NOK (347 mil. EUR) ročně, 

oproti předchozímu období je to nárůst o 22 procent. Celkový příspěvek Norska činí cca 97 % 

celkové částky těchto fondů (357,7 mil. EUR ročně), kterou budou tři státy (Norsko, 

Lichtenštejnsko a Island) poskytovat 12 novým členům EU, dále Portugalsku, Řecku a 

Španělsku, přičemž norské granty jsou vyčleněny jen pro 12 nových členů EU. 

Prioritním sektorem pro podporu bude mimo sektor životního prostředí, zdravotnictví, 

výzkumu, vzdělávání a soudnictví i  péče o kulturní dědictví.  

Dohoda o nových finančních mechanismech EHP/Norska navazuje na předchozí 

dohodu z let 2004–2009. Za toto období získalo podporu v hodnotě 1,23 mld. EUR celkem 
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1250 individuálních projektů a programů prováděných nevládními organizacemi, místními 

samosprávami, výzkumnými ústavy, podniky a dalšími subjekty.
104

 

Skutečnost, že je ČR začleněna do EU umožňuje naší zemi čerpat finanční prostředky 

i z rozpočtu tohoto integračního celku, a to především ze strukturálních fondů a z Programu 

Kultura (2007-2013). Cílem tohoto programu je přispívat k vytváření evropské občanské 

společnosti prostřednictvím kulturní spolupráce v Evropě, a to vynášením společných 

kulturních prvků obyvatel Evropy do popředí a za pomoci společného dědictví a kulturní 

rozmanitosti. Podporuje tedy projekty zahrnující širokou škálu kulturních aktivit včetně 

oblasti záchrany kulturního dědictví. Celkový rozpočet tohoto programu na období 2007 - 

2013 je 400 mil. EUR.  Podmínkou získání finančního příspěvku z Programu Kultury je 

evropská dimenze projektu za současného zapojení účastníků z více evropských států. 

Žadatelé musí být zároveň veřejnými nebo soukromými právnickými osobami, jejichž hlavní 

činnost spočívá v oblasti kultury. Touto podmínkou jsou tedy z čerpání prostředků vyloučeny 

fyzické osoby a projekty místního, regionálního i národního charakteru.
105

 

Posledním zdrojem financování památek, který zmíním, jsou finanční prostředky, jež 

je možné čerpat v rámci tzv. Regionálních operačních programů (dále jen ROP). „Globálním 

cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity 

pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného 

rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu.“
106

 Jedná se o finanční prostředky 

strukturálních fondů, jež lze využít na širokou škálu projektů, mezi něž patří i péče o 

památky. Jakožto konkrétní případ lze uvést ROP Jihozápad, který se opravou a rekonstrukcí 

památek včetně aktivit pro jejich nové využití v oblasti cestovního ruchu a kultury zabývá 

v rámci tzv. prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu. Pozornost je zde zaměřena na realizaci 

projektů, jimiž dojde k obnově památky a rovněž i k jejímu zapojení do života společnosti. 

Mimo to je zde kladen důraz na vzájemnou propojenost stavu památek a kulturního turismu. 

Výše uvedený výklad alternativních zdrojů financování památkové péče nastiňuje 

možnost získání finančních prostředků nejen ze zdrojů na území ČR, ale rovněž ze zdrojů 

plynoucích ze zahraničí, zejména z rozpočtu EU. Jedná se o významný doplněk značně 

nedostačujících finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu. Je však třeba poukázat 

na skutečnost, že žadatelem dotací plynoucích ze shora uvedených zdrojů nemůže být fyzická 
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osoba, což vyvolává nepřekonatelný problém financování památkových objektů v oblasti 

soukromého vlastnictví, v čemž by mělo dojít k nápravě. 

 

 

2.5. Územní ochrana kulturních památek 

  

Aby byla zajištěna účinná ochrana kulturních památek, je třeba chránit nejen památky 

samotné, ale i území, na němž se nacházejí, jelikož ta mohou významně ovlivnit podobu 

památek. 

 Z hlediska plošné ochrany kulturních památek rozlišuje ZSPP památkovou rezervaci, 

památkovou zónu a ochranné pásmo. 

 Podle ustanovení § 5 ZSPP může vláda České republiky nařízením prohlásit území, 

jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě 

archeologických nálezů, za památkovou rezervaci a zároveň stanovit podmínky pro zajištění 

její ochrany v podobě vládního nařízení. Podmínky ochrany se v případě potřeby a v 

odpovídajícím rozsahu mohou vztahovat i na nemovitosti, nacházející se na území památkové 

rezervace, které nebyly prohlášeny za kulturní památky. Význam vytváření a následné právní 

úpravy památkových rezervací spočívá v zajištění vyšší kategorie ochrany skupiny 

nemovitých kulturních památek nebo lokalit archeologických hodnot za účelem jejich 

zachování v původní podobě bez výraznějších novodobých rušivých zásahů. 

„Památková rezervace s ohledem na své definiční vymezení představuje také jeden 

z nástrojů pro ochranu architektonického a archeologického dědictví, k jejichž ochraně se ČR 

zavázala na mezinárodní úrovni.“
107

 

Prohlášení území za památkovou rezervaci se děje formou obecně závazného právního 

předpisu – nařízením vlády. Neuplatňuje se tedy správní řád. Vláda je také zmocněna svým 

nařízením stanovit podmínky pro zabezpečení ochrany památkové rezervace, které se 

výslovně mohou vztahovat i na nemovitosti, jež nejsou kulturními památkami, což umožňuje 

položit základ pro prosazování opatření k obecnému zlepšení stavu architektonického 

dědictví, jak předpokládá čl. 7 ÚOADE.  

 Podle typu sídla se rozlišují městské památkové rezervace a vesnické památkové 

rezervace, dále existují technické památkové rezervace a archeologické památkové 

rezervace.
108
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„V současné době se prohlašují za památkové rezervace zejména historická jádra 

vybraných měst“.
109

 (Postup při prohlášení území za památkovou rezervaci viz příloha č. 11) 

 

Dalším předmětem územní ochrany kulturních památek je dle ustanovení § 6 ZSPP 

památková zóna. Ta je vymezena jako území sídelního útvaru nebo jeho části s menším 

podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují 

významné kulturní hodnoty. Památkovou zónu prohlašuje formou vyhlášky Ministerstvo 

kultury po projednání s příslušným krajským úřadem. Z tohoto důvodu se v  procesu 

prohlašování památkové zóny neuplatňuje správní řád. Jak stanoví vyhláška č. 66/1988 Sb., 

kterou se provádí ZSPP, pro prohlášení památkové zóny je určující charakteristika 

významných kulturních hodnot území, vymezení hranice památkové zóny, popis předmětu 

ochrany a péče, stanovení podmínek pro stavební a další činnosti směřující k ochraně území a 

zvýšení kvality životního prostředí. 

Území památkové zóny, popřípadě jejího ochranného pásma, je-li zřízeno, vyznačí 

příslušný orgán územního plánování při pořizování územně plánovacích podkladů a územně 

plánovací dokumentace. Nebyla-li pro území památkové zóny zpracována potřebná územně 

plánovací dokumentace nebo je-li současná územně plánovací dokumentace v rozporu se 

zájmy státní památkové péče na území památkové zóny, dá Ministerstvo kultury podnět 

příslušnému orgánu územního plánování k pořízení potřebné územně plánovací dokumentace, 

jejímu doplnění či změně. 

Z hlediska mezinárodních závazků ČR je významné, že jako památková zóna může 

být chráněno i architektonické dědictví vymezené v čl. 1 odst. 3 ÚOADE, označené v úmluvě 

jako místa. 

Památkové zóny lze rozlišovat na sídelní (městské a vesnické) a krajinné. V případě 

krajinných památkových zón je třeba na kulturní památky pohlížet jako na nedílné součásti 

krajiny, která památky obklopuje a tvoří s nimi chráněný územní celek. (Postup při 

prohlašování území za památkovou zónu viz příloha č. 12) 

 

 Do budoucna by bylo vhodné zavést vypracování plánů ochrany památkových 

rezervací a památkových zón, které by zajistily efektivnější ochranu těchto památkově 

chráněných území a posílily předvídatelnost správních aktů orgánů státní památkové péče. 
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Rovněž by bylo žádoucí, kdyby došlo ke snížení administrativní zátěže, a to odbouráním 

vyjadřování orgánů státní památkové péče k zásahům, které v konkrétní památkové rezervaci 

nebo památkové zóně nemohou narušit její hodnoty. 

 

Dalším z nástrojů územní ochrany nemovitých kulturních památek a jejich prostředí je 

vymezení ochranného pásma
110

 podle ustanovení § 17 ZSPP. Tento nástroj má význam 

z hlediska omezení vlivů negativních činností v širším okolí památek. V zájmu ochrany 

nemovitých památek je jakožto ochranné pásmo vymezeno určité území, na kterém jsou 

omezeny nebo zakázány stanovené činnosti, popřípadě uskutečňována jiná vhodná opatření.  

Ochranné pásmo slouží přímo k ochraně předmětu, k jehož ochraně bylo vymezeno a s nímž 

je existenčně spjato. Tím se liší od památkové rezervace či památkové zóny, které slouží 

k ochraně hodnot nemovitostí, nacházejících se v nich. 

Ochranné pásmo vymezuje obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření 

odborné organizace státní památkové péče formou územního rozhodnutí, jež je vydáno 

v procesním režimu správního řádu, který je však modifikován příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona.
111

 V tomto případě příslušný obecný úřad vystupuje jakožto orgán státní 

památkové péče. Stejný správní orgán může v případě změny účelu, pro který bylo ochranné 

pásmo vymezeno, rozhodnout o změně ochranného pásma nebo o jeho zrušení, zanikl-li 

předmět ochrany. Ustanovení § 17 odst. 5 ZSPP stanoví, že podrobnosti o vymezení 

ochranného pásma stanoví obecně závazný právní předpis. Tímto předpisem je stavební 

zákon. Ve vztahu stavebního zákona a ZSPP platí v oblasti ochranných pásem tzv. zásada 

speciality. 

V souvislosti s vytvořením ochranného pásma může v krajním případě dojít 

k vyvlastnění některých pozemků nebo staveb, je-li jejich získání nezbytné k vytvoření 

ochranného pásma, například pokud by tyto stavby svým technickým stavem ohrožovaly další 

zachování kulturní památky a nedojde-li k dohodě s vlastníkem. Nedostatkem ZSPP je, že 

neupravuje, s kým má vlastník tuto dohodu uzavírat. Stejně tak neupravuje, kdo má být 

navrhovatelem ve vyvlastňovacím řízení neboli kdo má být tím, v jehož prospěch se 

vyvlastňuje. Tato mezera v zákoně způsobuje, že institut vyvlastnění je v případě vytváření 

ochranného pásma prakticky nepoužitelný. Kromě vyvlastnění v úvahu připadá i nařízení 
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nezbytných úprav stavby či pozemku za tím účelem, aby ochranné pásmo mohlo plnit svoji 

funkci. Tyto úpravy se nařizují správním rozhodnutím podle správního řádu. V těchto 

případech se rovněž jedná o zásah do vlastnického práva. Vznikne-li v důsledku těchto 

opatření vlastníku nebo uživateli pozemku majetková újma, přísluší mu přiměřená náhrada, 

kterou poskytuje obec s rozšířenou působností. 

Problematikou ochranného pásma se zabýval Vrchní soud ve svém rozsudku č.j. 6 A 

33/1992, ve kterém uvádí, že „podle ustanovení § 17 odst. 1 věty prvé zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, v platném znění, vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky 

nebo jejího prostředí, vymezí okresní úřad po vyjádření krajské organizace státní památkové 

péče ochranné pásmo. Z citovaného ustanovení vyplývá, že vymezení ochranného pásma 

závisí na zjištění, zda správní orgán shledá potřebu takové ochrany nemovité kulturní 

památky. Rozhoduje tak na základě správního uvážení. Toto správní uvážení však není 

neomezenou volnou úvahou a neznamená, že není soudem přezkoumatelné a že si správní 

orgán může počínat zcela libovolně; to by bylo v rozporu s charakterem státní správy jako 

činnosti podzákonné a zákonem řízené.“ 

  

2.6. Orgány a organizace státní památkové péče 

 

ZSPP upravuje základní výčet orgánů státní památkové péče v ustanovení § 25 a 

následující. 

Orgány státní památkové péče jsou: 

a) Ministerstvo kultury ČR (§ 25 odst. 1 a 2, § 26 ZSPP), jakožto ústřední orgán státní 

správy pro kulturní památky, jemuž je podřízena odborná organizace státní památkové 

péče, v rámci čehož zpracovává prognózy, koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů 

rozvoje státní památkové péče, sestavuje, vyhlašuje a provádí programy komplexní 

péče o kulturní památky a vytváří pro ni všestranné podmínky, posuzuje návrhy 

dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek, 

usměrňuje kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně 

výchovné využívání ostatních kulturních památek v souladu se zájmy státní kulturní 

politiky, koordinuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru státní památkové péče a 

zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče; 

b) památková inspekce (§ 27 ZSPP), jakožto specializovaný kontrolní orgán v oboru 

státní památkové péče, jehož hlavním posláním je vykonávat ústřední dozor nad 

dodržováním ZSPP a jeho prováděcích předpisů, přičemž při zjištění nedostatků v péči 



  

o kulturní památky navrhne příslušnému orgánu státní památkové péče nápravná 

opatření, popřípadě uložení pokuty. Památková inspekce dozírá, jak je zabezpečována 

komplexní péče o kulturní památky, dále dozírá, jak jsou dodržována rozhodnutí 

orgánů státní památkové péče k zajištění péče o kulturní památky a jak vlastníci 

(správci, uživatelé) kulturních památek plní stanovené povinnosti a na základě 

poznatků získaných při výkonu dozoru provádí rozbor stavu státní památkové péče a 

navrhuje opatření k jejímu prohloubení; 

c) celní úřady (§ 27a ZSPP), které zejména kontrolují práva a povinnosti ve vztahu 

k památkám vystavovaným, zapůjčeným, vyváženým do zahraničí, podílejí se na 

dokumentaci, výzkumech a průzkumech zejména movitých kulturních památek a 

spolupracují s orgány státní památkové péče, s odbornou organizací státní památkové 

péče a s památkovou inspekcí; 

d) krajské úřady (§ 25 odst. 1 a § 28 ZSPP), jež metodicky řídí výkon státní památkové 

péče v kraji a plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, 

pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky, uplatňují 

stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna 

nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury a 

ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území a 

vykonávají dozor při obnově národních kulturních památek z hlediska státní 

památkové péče. 

e) kraje v přenesené i samostatné působnosti (§ 23 a § 28a ZSPP); 

f) Magistrát hlavního města Prahy (§ 31 odst. 1 a 2 zákona o hlavním městě Praze); 

g) obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 29 ZSPP), jež vykonává a organizuje 

státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje 

státní památkové péče ČR a dále vykonává státní správu na úseku státní památkové 

péče, pokud není příslušný jiný orgán státní památkové péče a koordinuje jednotné 

označování nemovitých kulturních památek a vykonává stavební dohled při obnově 

kulturních památek; 

h) obce v samostatné působnosti (§ 30 ZSPP), které pečují o kulturní památky v místě a 

kontrolují, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené ZSPP; 

i) Kancelář prezidenta republiky (§ 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné 

oblasti Pražského hradu). 

  



  

Kromě výše uvedených orgánů státní památkové péče má z hlediska památkové 

správy velký význam Národní památkový ústav, jakožto odborná organizace státní 

památkové péče, která vznikla k 1. 1. 2003 splynutím původních organizací státní památkové 

péče.
112

 Jde o státní příspěvkovou organizaci a jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury. 

Národní památkový ústav je pověřen různými úkoly, jejichž plněním napomáhá k zachování 

kulturního dědictví. Tyto úkoly mají rozdílnou povahu. V praxi se nejčastěji s činností 

Národního památkového ústavu mohou fyzické a právnické osoby setkat v případech, kdy 

jakožto odborná organizace státní památkové péče poskytuje svou odbornou pomoc. Tuto 

pomoc poskytuje nejen orgánům veřejné správy, ale také vlastníkům kulturních památek. Tato 

pomoc nemusí spočívat jen v poradách a konzultacích, ale i například v bezplatném 

zpracování žádosti o restaurování podle ustanovení § 10 odst. 2 ZSPP. 

Úkolem Národního památkového ústavu je výkon a koordinace odborné činnosti 

v oblasti památkové péče, kterou uskutečňuje v rámci své celostátní působnosti 

prostřednictvím ústředního pracoviště a územně odborných pracovišť. 

„Národní památkový ústav vypracovává ve správních řízeních podklady pro posouzení 

jednotlivých prací na chráněných statcích z hlediska zájmu státní památkové péče.“
113

 

Tato odborná organizace zajišťuje podle ustanovení § 32 ZSPP zejména tyto činnosti: 

zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, organizuje, koordinuje a plní 

vědeckovýzkumné úkoly státní památkové péče, rozpracovává teorii a metodologii státní 

památkové péče a metodiku společenského uplatnění kulturních památek, plní úkoly odborně 

metodického, dokumentačního a informačního pracoviště pro úsek státní památkové péče, 

vede ústřední seznam kulturních památek, připravuje odborné podklady pro ministerstvo 

kultury, zejména pro prohlášení věcí za kulturní památky, zpracovává potřebné odborné 

podklady pro ostatní orgány státní památkové péče, zabezpečuje odborný dohled nad 

prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich soustavným využíváním, 

zabezpečuje další vzdělávání pracovníků v oboru státní památkové péče, plní další úkoly na 

úseku státní památkové péče, kterými ji pověří ministerstvo kultury. 

 Národnímu památkovému ústavu nesvěřuje ZSPP ani právní předpis žádnou 

rozhodovací pravomoc. 
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Ustanovení § 31 ZSPP uvádí výčet dalších poradních orgánů obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a krajského úřadu, mezi které patří komise státní památkové péče, 

konzervátor státní památkové péče a zpravodajové státní památkové péče. 

  

2.7. Archeologické výzkumy a nálezy 

2.7.1. Pojem a význam archeologických výzkumů 

 

 

Další svědectví naší minulosti, jakožto součást přírodního a kulturního dědictví, 

podávají archeologické památky, představující mimo jiné pramen vědeckého poznání. Péče o 

archeologické kulturní dědictví tvoří samostatnou část památkové péče, jejímž předmětem 

zájmu jsou archeologické nálezy. Dle ustanovení § 3 odst. 1 ZSPP mohou být archeologické 

nálezy prohlášeny za kulturní památku.  

Jedním z prostředků realizace péče o tento předmět zájmu je archeologický výzkum, 

vedoucí k identifikaci neznámé archeologické památky a jejího významu. Cílem 

archeologické památkové péče je ochrana, zachování, pokud možno nedestruktivní výzkum a 

omezení ničení archeologických památek. 

Archeologické výzkumy, představující prostředek poznání archeologického dědictví, 

lze z hlediska archeologické památkové péče rozdělit na „systematické“ výzkumy neboli 

výzkumy neohrožených lokalit a „záchranné“ výzkumy neboli výzkumy ohrožených lokalit. 

Význam archeologických výzkumů neohrožených lokalit spočívá v získání vědeckých 

poznatků, mají tedy výchovně vzdělávací charakter. Naopak výzkumy ohrožených lokalit 

mají charakter záchranný, jelikož v důsledku narůstající stavební a těžební činnosti dochází 

k ohrožování a narušování archeologických památek. „Z hlediska každodenní praxe je tedy 

bezpochyby stěžejní problematika záchranných archeologických výzkumů, a to jednak 

vzhledem k jejich převažující četnosti a jednat s ohledem na skutečnost, že jejich potřeba je 

vyvolána činnostmi, jejichž výskyt a rozsah nelze ve vzdálenějším výhledu naplánovat.“
114

 

Úkolem archeologického výzkumu je rozeznat, zdokumentovat, vyzvednout, ošetřit a 

zaevidovat archeologické památky.
115
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2.7.2. Provádění archeologických výzkumů 

  

Přímo na základě zákona, bez nutnosti udělení povolení, je oprávněn podle ustanovení 

§ 21 odst. 1 ZSPP provádět archeologické výzkumy Archeologický ústav Akademie věd ČR. 

Z ustanovení § 21 odst. 2 ZSPP vyplývá, že archeologické výzkumy jsou dále 

oprávněny provádět tuzemské právnické a fyzické osoby, jimž bylo uděleno povolení k této 

činnosti Ministerstvem kultury ČR a uzavřou dohodu s Akademií věd ČR. Toto ustanovení by 

mělo být v určitých směrech pozměněno, a to s ohledem na skutečnost, že dané povolení lze 

získat, jak už bylo řečeno, až po uzavření smlouvy s Akademií věd ČR, přičemž Akademie 

věd není povinna tuto smlouvu uzavřít, není závazně stanoven obsah takové smlouvy a 

v případě sporu neexistuje ani soudní ochrana. Je tedy nevyhnutelné provést změnu režimu 

vydávání oprávnění k provádění archeologických výzkumů. 

 Podmínkami k udělení oprávnění k provádění archeologických výzkumů jsou 

odpovídající personální obsazení,
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 potřebné technické vybavení pro zabezpečení provádění 

archeologických výzkumů a uzavření dohody s příslušným muzeem o předání nálezů. 

Provádět archeologické výzkumy na území České republiky mohou také fyzické či 

právnické osoby z jiných členských států EU za podmínek stanovených ZSPP. 

Ustanovení § 22 ZSPP vymezuje povinnost osob oprávněných k provádění 

archeologických výzkumů uzavřít před zahájením výzkumné činnosti dohodu s vlastníkem, 

popřípadě správcem či uživatelem dotčené nemovitosti, jejímž obsahem jsou podmínky 

archeologických výzkumů na nemovitosti. Nedojde-li k takové dohodě, rozhodne o 

povinnosti strpět provedení archeologického výzkumu, popřípadě o jeho podmínkách, krajský 

úřad. 

Pokud se na území s archeologickými nálezy má provádět stavební činnost, jsou 

stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu 

a umožnit tak provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
117

 Tento postup 

má zajistit, aby byl Archeologický ústav včas informován o zamýšlených zemních a 

stavebních pracích, a aby mohl v časovém předstihu uplatnit požadavky na záchranu a 

vědeckou dokumentaci případných archeologických nálezů v areálu projektovaných velkých 

staveb, průmyslových a obytných komplexů, dolů, lomů, komunikací, zemědělských a 

vodohospodářských staveb. 
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117

 Viz ustanovení § 22 odst. 2 ZSPP. 



  

Je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost 

záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady tohoto výzkumu tento stavebník, 

v ostatních případech hradí náklady organizace, která provádí archeologický výzkum.
118

 

 „Realizace archeologického výzkumu na nemovitosti znamená zásah do práv 

vlastníka, správce či uživatele této nemovitosti, zejména do vlastníkova nebo uživatelova 

práva nemovitost užívat. Pro takový zásah do práv musí být ovšem právní titul, kterým může 

být dohoda, správní rozhodnutí či schválený smír, přičemž ZSPP preferuje dohodu. Porušení 

této dohody má pouze soukromoprávní důsledky, pokud ji některá smluvní strana poruší, 

může se druhá strana domáhat nápravy podáním žaloby v občanskoprávním řízení.“
119

 

  

2.7.3. Archeologické nálezy 

   

ZSPP definuje archeologický nález i podmínky ochrany při jeho objevení ve svém 

ustanovení § 23. Archeologickým nálezem je věc, popřípadě soubor věcí, které jsou dokladem 

nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a 

zachovaly se zpravidla pod zemí. „Tuto definici je nutno vykládat ve spojení s definicí 

archeologického dědictví podle čl. 1 odst. 2 a 3 ÚOArchDE. Archeologický nález lze 

definovat z tohoto hlediska jako jakýkoli prvek archeologického dědictví, pozůstatek, objekt či 

jinou stopu po lidstvu z minulých období.“
120

 

Archeologickým nálezem může být věc movitá i nemovitá, vždy však taková, která je 

dokladem nebo pozůstatkem života člověka. Může jít například o pozůstatek lidské výrobní 

nebo stavební činnosti, může však jít i o jiné zásahy člověka do prostředí, kupříkladu 

v podobě terénních úprav. Mezi movité archeologické nálezy lze zařadit nástroje, zbraně, 

nádoby, mince, kulturní předměty a podobně. Movitým archeologickým nálezem jsou i 

kosterní pozůstatky člověka. Mezi nemovité archeologické nálezy je možno zařadit zbytky 

lidských sídlišť a jejich nemovitých částí jako studny, ohniště, cesty, stará důlní díla, 

pohřebiště a podobně. 

Archeologický nález může být učiněn při realizaci archeologického výzkumu nebo 

nezávisle na něm. Je-li archeologický nález učiněn mimo provádění archeologických 
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výzkumů, je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo 

k archeologickému nálezu, povinna učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo 

nejbližšímu muzeu, a to buďto přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu 

k archeologickému nálezu došlo. Toto oznámení je třeba učinit do druhého dne poté, co byl 

nález učiněn. Nesplní-li tuto povinnost, dopouští se přestupku dle ustanovení § 39 odst. 2 

písm. g) ZSPP. Nález tohoto charakteru je označován za náhodný a nálezci za něj přísluší 

odměna
121

 poskytnutá krajským úřadem. Ustanovení ZSPP o odměně je ustanovením 

speciálním k ustanovení § 135 odst. 2 občanského zákoníku, upravujícím nálezné. 

 Problematika nepředvídaných archeologických nálezů je vyjma ZSPP upravena ve 

stavebním zákoně, a to v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby podle ustanovení § 

176 stavebního zákona. Dojde-li k takovému nálezu v souvislosti s výstavbou, je stavebník
122

 

povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče. 

Stavebník je rovněž povinen učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen 

a za tímto účelem v případě potřeby stavební práce přerušit. Stavební úřad pak v dohodě 

s příslušným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a 

ochrany přírody a krajiny, přičemž může rozhodnout i o přerušení prací. 

Vlastníkem movitých archeologických nálezů se podle ustanovení § 23a ZSPP stává 

okamžikem objevení kraj, na jehož území byly nalezeny. Pokud byly movité archeologické 

nálezy učiněny při archeologickém výzkumu prováděném příspěvkovou organizací obce, 

stávají se majetkem obce. Za předpokladu, že byly archeologické výzkumy provedeny státní 

příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu, stávají se vlastnictvím státu. Podle 

ustanovení § 23a odst. 4 ZSPP může Ministerstvo kultury ČR požádat o převod kulturního 

nálezu do státního vlastnictví i v případě, že se nález stane majetkem obce nebo kraje. 

Realizace archeologických výzkumů může vést k řadě omezení vlastníka nemovitosti 

nebo jiného majetku, což je ZSPP kompenzováno možností poskytnutí náhrady. Po ukončení 

prací je vždy třeba uvést nemovitost nebo jiný majetek do původního stavu. To však není 

vždy možné, přičemž v takovém případě má vlastník dotčeného majetku právo na peněžitou 

náhradu. Tato náhrada je jednorázová a poskytuje ji Archeologický ústav popř. oprávněná 

organizace. 
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Stávající právní ochrana archeologického dědictví je značně nevyhovující. Tuto oblast 

je třeba upravit pokud možno zcela nově, a to tak, aby vyhovovala požadavkům ÚOArchDE a 

ČR tak dostála svým mezinárodním závazkům. Základem efektivní právní úpravy na ochranu 

archeologického dědictví je přesné a jednoznačné vymezení základních pojmů, jako 

archeologický nález či území s archeologickými nálezy, dále jasné vymezení práv a 

povinností stavebníků, archeologických institucí a státní správy. Novou právní úpravu nutně 

vyžaduje i problematika vlastnictví archeologických nálezů, jejich předávání a právní úprava 

nálezného, která je nezbytným předpokladem pro motivaci nálezců k řádnému odevzdání 

nálezů. Je třeba podrobněji upravit problematiku hrazení nákladů archeologického výzkumu, 

pokud možno za respektování principu rovnosti před zákonem, tedy aby jej hradili všichni, 

jejichž záměr vyvolal potřebu výzkumu. Rovněž by bylo vhodné, aby došlo k jisté změně 

v rámci ohlašovací povinnosti ve vztahu ke stavební činnosti na území s archeologickými 

nálezy, ale i k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických 

výzkumů, ve smyslu plnění oznamovací povinnosti nikoliv vůči vědecké instituci nebo 

muzeu, ale vůči příslušnému úřadu. V zájmu zachování archeologického dědictví by měly být 

upřednostňovány nedestruktivní metody výzkumu včetně vymezení pravidel pro užívání 

detektorů. Nelze opomenout ani význam stanovení sankcí v případě provádění nelegálních 

výkopů, v případě realizace staveb bez povinného archeologického výzkumu či neumožnění 

provedení výzkumu. 

 

 Právní úprava ochrany kulturního dědictví obsažená v ZSPP trpí mnoha nedostatky, 

jež nelze odstranit dílčími novelizacemi konkrétních ustanovení tohoto zákona. Mezi stěžejní 

problémy bezesporu patří nedostatek finančních prostředků na péči o obnovu a zachování 

památkového dědictví. S tímto problémem se potýkají jak památkáři, tak samotní vlastníci 

dotčených památek.  

Dalším problémem stávající právní úpravy památkové péče je, že s vlastnictvím 

památkového statku je spojeno omezení vlastnická práva, což souvisí s principem, že na 

ochraně kulturního dědictví je veřejný zájem, tedy vlastník chráněné památky je omezen ve 

volné dispozici s památkou. Z těchto omezení však vlastníku památkového statku 

automaticky neplyne jakožto kompenzace žádná finanční podpora, která by zohledňovala 

zvýšené náklady vlastníka památky spojené s péčí o památku, jelikož finanční pomoc tohoto 

charakteru nelze ze zákona nárokovat.  

V praxi činí problémy i skutečnost, že prohlášení věci za kulturní památku lze učinit i 

bez souhlasu vlastníka památky, což z jedné strany přispívá k ochraně mnoha významných 



  

památek, avšak na druhou stranu tento postup vede k četným konfliktům mezi vlastníky 

památkových statků a úředníky v oblasti státní správy na úseku památkové péče. Tato 

skutečnost je bezesporu logická, neboť těžko lze očekávat spolupráci vlastníka památky 

se správními orgány, když v mnoha případech dochází k prohlášení památky proti jeho vůli. 

Ještě je třeba poukázat na nedostatky ZSPP v podobě nemožnosti použití některých 

zákonných ustanovení v praxi, a to konkrétně ustanovení § 15 odst. 1 ZSPP, dle kterého má 

obecní úřad obce s rozšířenou působností a v případě národní kulturní památky Ministerstvo 

kultury možnost za předpokladu, že vlastník kulturní památky v určité lhůtě nesplní určité 

povinnosti dle ZSPP, rozhodnout o opravení památky na náklad jejího vlastníka. Použití 

tohoto ustanovení do důsledků je téměř nemyslitelné a v praxi k němu prokazatelně 

nedochází. 

Jako další důležitý faktor ve vztahu k ochraně památek je třeba zmínit systém sankcí 

vymezený ZSPP, jelikož v případě, že vlastník památkového objektu nesplní své povinnosti 

vyplývající ze zákona, může mu příslušný úřad uložit sankci v podobě peněžité pokuty. Výše 

pokut by neměla být nízká, aby na vlastníky památek působila odstrašujícím způsobem, tedy 

naplnila účel sankce ve smyslu jejího preventivního účinku a mimo to působila i motivačně, 

tak aby vyvolala snahu vlastníků k odstranění nežádoucího stavu. 

 

Ze shora uvedeného vyplývá, že je třeba docílit zcela nové právní úpravy na úseku 

památkové péče, která by odpovídala požadavkům demokratické společnosti a zavedla 

efektivní, jednoduchou a transparentní ochranu památkového dědictví naší země a zároveň 

byla v souladu s mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Ochrana přírodních památek 

3.1 Právní ochrana přírodního dědictví v ČR 

 

Právní ochrana přírodního dědictví je neodmyslitelně spjata s péčí a ochranou přírody 

a krajiny, a proto je třeba tuto problematiku vyložit v kontextu s právní úpravou na ochranu 

přírody a krajiny.  

Nejen Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, ale i členství v Evropské unii a 

mnoho významných mezinárodních úmluv, jimiž je ČR vázána, nás v oblasti péče o přírodu a 

krajinu a s tím i v oblasti péče o přírodní dědictví zavazují k řadě povinností a opatření, jež je 

třeba respektovat a za účelem efektivní ochrany těchto hodnot pokud možno dále vyvíjet. Na 

přírodu a krajinu je třeba pohlížet jako na charakteristickou součást národního bohatství, 

přičemž stav a péče o toto bohatství je odrazem kulturní vyspělosti každé země, nemluvě o 

skutečnosti, že přírodní a krajinné prostředí jsou určujícími činiteli pro zdraví a kvalitu života 

lidské společnosti. 

S ohledem na vývojové trendy je krajina dlouhodobě ovlivňována mnoha negativními 

zásahy, a to zejména výstavbou komerčních zón a residenčních čtvrtí, jež mění ráz 

příměstských a městských krajin, postupným omezováním průchodnosti krajiny v důsledku 

oplocování a narůstající zástavby v krajině, výstavbou dálnic, rychlostních silnic a dalších 

komunikací, úpravou železničních koridorů a novou výstavbou podél komunikací či vodních 

toků, což má za následek nežádoucí členění krajiny.  

Výše uvedené trendy je možné usměrňovat kvalitní právní úpravou na ochranu přírody 

a krajiny, nástroji územního plánování, ale i formou štědré dotační politiky. Nutno 

podotknout, že v rámci výše uvedených nástrojů není potřeba efektivní ochrany předmětných 

hodnot náležitě zohledněna, a proto mají dosavadní opatření směřující ke zlepšování stavu 

přírody a krajiny v ČR na uvedené trendy malý dopad. Nedostatečný zájem o náležitou 

ochranu přírody a krajiny pravděpodobně souvisí i s překonaným názorem, že ochrana přírody 

a krajiny je překážkou ekonomického rozvoje, což je třeba považovat za názor zcela 

nesmyslný, jelikož stav přírody a krajiny je bezesporu odrazem ekonomické prosperity země. 

 

Hlavním cílem ochrany přírody a krajiny a tím i ochrany přírodního dědictví je 

udržovat a chránit esteticky vyváženou, ekologicky stabilní a trvale produktivní kulturní 

krajinu. Mimo to je kladen důraz na udržení lokalit, jež dosud nebyly zásadně narušeny 

lidskou činností v původním, tedy přírodním stavu.  



  

Stěžejním právním předpisem na ochranu přírodního dědictví v ČR je zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK). K 

ochraně přírodních památek přispívá ZOPK zejména ve své části třetí (§ 14 a následující 

ZOPK), nazvané zvláště chráněná území, která se věnuje územní ochraně přírody a krajiny. 

Prováděcími předpisy vztahujícími se k územní ochraně přírody a krajiny jsou pak vyhláška č. 

395/1992 Sb. a vyhláška č. 60/2008 Sb.  

Územní ochrana představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů ochrany přírody a jejího 

dědictví a je realizována prostřednictvím vyhlašování a následné zvýšené ochrany tzv. zvláště 

chráněných území. Přírodní památky a území, na kterém se památky nacházejí, jsou 

neoddělitelně spjaty, a proto při zajištění odpovídající ochrany určitého území dochází i 

k souvztažné ochraně památek na předmětném území. Územní ochrana přispívá zejména 

k zachování dochovaného stavu dotčeného území s tím, že je tomuto území ponechána 

možnost samovolného vývoje. 

 Celkem 16 % plochy území ČR spadá pod některou kategorii zvláště chráněného 

území, což vypovídá o četnosti přírodního dědictví naší země, které je třeba za účelem 

zachování chránit. 

 Vedle zvláště chráněných území je územní ochrana v ČR s méně přísným režimem 

realizována v rámci tzv. obecné územní ochrany, tedy právní úpravou přírodních parků, 

významných krajinných prvků a územních systémů ekologické stability. K ochraně 

přírodních památek mimo to přispívá vytvoření soustavy NATURA 2000, jež zahrnuje 1082 

evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí (více o soustavě NATURA 2000 viz část 1., 

kapitola 8). 

 Jak již bylo řečeno v úvodu mé rigorózní práce při definování jednotlivých pojmů, 

přírodní památky jsou dnes chápány nejen jako přírodní výtvory vzniklé nezávisle na činnosti 

člověka, ale i jako přírodní útvary vzniklé lidskou činností. Příroda je po staletí ovlivňována 

přítomností a činností člověka, a proto dnes již nelze hovořit o přírodě a jeho dědictví 

v původní podobě. 

 Z hlediska předmětu zájmu mé rigorózní práce bude právní ochrana přírodního 

dědictví v ČR vyložena v rámci obecné a zvláštní právní ochrany přírody a krajiny. 

  

 

 



  

3.2 Kulturní krajina 

 

Jak už bylo řečeno, ochrana přírodního dědictví je neodmyslitelně spjata s péčí a 

ochranou přírody a krajiny. Na péči o přírodní dědictví je dále třeba nahlížet v kontextu 

s ochranou životního prostředí, které nás bezprostředně obklopuje a jehož je přírodní dědictví 

nenahraditelnou součástí. 

 V souvislosti s předmětem ochrany památkové péče je třeba se zaměřit na krajinu 

kulturní, jelikož na území ČR je celá krajina prakticky dlouhodobě ovlivněna činností člověka 

a z velké části je stále i využívána. Kulturní krajina, jakožto pojem, není v zákoně explicitně 

definována, ale lze ji vymezit ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně 

přírody a krajiny, jako část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořený 

souborem funkčně propojených ekosystémů s civilizačními prvky. „Civilizační prvky mohou 

být nejrůznějšího druhu, ale právně podstatné je, že mezi ně patří i uměřené a citlivé zásahy 

člověka, které v pozitivním smyslu harmonicky utvářejí a kontinuálně dotvářejí kulturní 

krajinu.“
123

 

„Obsah pojmu kulturní krajina lze chápat jako určitý protiklad přírodní krajiny, tj. 

člověkem nevyužívané či jen minimálně přeměněné krajiny. Vztah lidí ke krajině, jeho vývoj a 

kultivaci lze tedy chápat jako sociální procesy, kulturní krajinu, zejména ve středoevropských 

poměrech, pak za petrifikovaný výsledek aktivit minulých generací, tj. jako kulturní fenomén. 

Krajinu lze tedy vnímat jako kulturní fenomén, neboť se stává zdrojem poznání kulturních 

hodnot ve všech oblastech lidské existence.“
124

 

I přesto, že došlo k administrativnímu rozdělení oborů ochrany přírody a krajiny a 

památkové péče, nelze pochybovat o jejich svázanosti a prolínání předmětu zájmu. V praxi 

často dochází k oddělování legislativy obou oborů, přičemž právní úprava těchto problematik 

si v určitých ustanoveních odporuje, což nemá na ochranu kulturního a přírodního dědictví 

jakožto celku pozitivní dopad. Proto by v budoucnu mělo dojít k odstranění těchto nedostatků 

a k potřebné harmonizaci souvisejících oborů. 
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 Viz Dočkal, Z.: Děláme dost pro to, aby památky dotvářely kulturní krajinu? In Téma pro 21. století – 

Kulturní krajina aneb proč ji chránit. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2000, str. 44. 
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 Viz Patočka, J. – Heřmanová, E.: Lokální a regionální kultura v České republice. ASPI, a.s., 2008, str. 35. 



  

3.3 Obecná právní ochrana přírody a krajiny 

 

 Jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a krajiny a tím i 

přírodního dědictví je právní úprava významných krajinných prvků (dále jen VKP). Zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je vymezuje jako ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení 

její stability. VKP jsou zde vymezeny ve dvou úrovních, a to VKP ze zákona
125

 a VKP 

registrované.
126

 

 VKP jsou kategorií ochrany těch částí volné krajiny, které nedosahují parametrů pro 

vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody a naopak zvláště chráněná část přírody nemůže 

být podle zákona registrována jako VKP. 

 Významné krajinné prvky jsou dle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK chráněny před 

poškozováním a ničením. Při jejich využívání nesmí být narušena jejich obnova a nesmí dojít 

k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které mohou vést k poškození 

nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, 

kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
127

 Mezi 

takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, 

odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany 

významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným 

právním předpisem. 

 Jak stanovil Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku č.j. 22 Ca 121/2002-32 

„závazné stanovisko orgánů ochrany přírody podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lze vydat pouze před provedením zamýšleného 

zásahu, tedy v takovém stádiu přípravných prací, kdy je faktický zásah teprve zamýšlen. Nejde 

o právní nástroj k dodatečné legalizaci neoprávněného zásahu do významného krajinného 

prvku.“ 

 Za škodlivý zásah do VKP, jeho poškození nebo zničení může příslušný orgán 

ochrany přírody uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč, a to se současným uložením 

povinnosti k odstranění následků takového zásahu.
128
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 Lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 
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 Např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelních útvarech. Takovou plochou 

může být i historická zahrada nebo park. 
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 Pověřené obecní úřady. 
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 Uvedení do původního stavu, náhradní nápravná opatření, náhrada škody. 



  

 Problematikou zásahu do VKP a možností uložení pokuty za takovýto zásah se 

zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 6 A 144/2002-49, ve kterém uvádí, že 

„provede-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti zásah do významného krajinného 

prvku bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, jde o zásah protiprávní; nelze však 

bez dalšího vycházet z toho, že jde i o zásah škodlivý, za který je možno uložit pokutu dle 

ustanovení § 88 odst. 1 písm. i) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Škodlivost zásahu musí být prokázána a v rozhodnutí správního orgánu odůvodněna.“ 

 Příslušné orgány ochrany přírody provádějí podle ustanovení § 6 ZOPK a vyhlášky č. 

395/1992 Sb. registraci VKP, a to zápisem
129

 do seznamu VKP a vydáním rozhodnutí o jejich 

registraci. Rozhodnutí o registraci probíhá ve správním řízení, jehož účastníky jsou vlastníci 

dotčených pozemků. Rozhodnutí se oznamuje též nájemcům dotčených pozemků, územně 

příslušnému stavebnímu úřadu a obci. Rozhodnutí o registraci může orgán, který je vydal, 

zrušit pouze v případě veřejného zájmu. 

 Počet VKP ve správním území obcí s rozšířenou působností se nejčastěji pohybuje 

v rozmezí od jednoho do deseti, řada těchto obcí má však na svém správním území desítky, 

ojediněle i stovky registrovaných VKP. Maximum pak přesahuje 500 registrovaných VKP na 

jednu obec s rozšířenou působností, a to v územním obvodu obce Odry a Nový Jičín 

v Moravskoslezském kraji. Nadprůměrný počet registrovaných VKP je ve třech krajích – 

Moravskoslezském, Jihomoravském a Plzeňském. 

 Institut registrovaného VKP je v obecné ochraně přírody a krajiny poměrně hojně 

využíván a má v ní své nezastupitelné místo. Poměrně citelným nedostatkem, jenž by měl být 

napraven je, že doposud není k dispozici žádný všeobecně přijímaný nebo obecně závazný 

právní předpis, který by upřesňoval a sjednocoval proces popisu, vymezení a registrace VKP. 

 Počty ani podíly kategorií registrovaných VKP nelze pojímat jako indikátory stavu či 

kvality krajiny určitého regionu, neboť existují značné rozdíly v intenzitě a přístupech 

k mapování krajiny, případně rozdíly v intenzitě či preferencích při registracích VKP 

v jednotlivých regionech. (Mapa významných krajinných prvků v jihočeském kraji viz příloha 

č. 13) 

 

Dalším ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a krajiny je právní 

úprava územních systémů ekologické stability (dále jen ÚSES). ÚSES definuje ZOPK jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i proměnlivých, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
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 Zápis v seznamu VKP musí obsahovat soupis katastrálních území s výčtem dotčených parcel, stručnou 

charakteristiku VKP, doklad o oznámení, projednání či zrušení registrace a zákres do mapy. 



  

které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu 

krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.     

„Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním 

rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické 

rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících 

částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, 

protože existence takové struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu 

zajistit sama o sobě. Je pouze jednou z nutných podmínek pro její zajištění.“
130

            

Rozlišuje se místní
131

, regionální
132

 a nadregionální
133

 systém ekologické stability. 

Vytváření ÚSES je dle ustanovení § 4 odst. 1 ZOPK veřejným zájmem, na kterém se 

vyjma vlastníků dotčených pozemků podílí i obce a stát. 

Koncepce tvorby ÚSES je srovnatelná s koncepcí tvorby Evropské ekologické sítě a 

navazujících národních ekologických sítí, postupně vytvářených ve státech Evropské unie a 

v dalších evropských zemích. Tvorba ÚSES má tedy velký význam pro postupné začleňování 

ČR do struktur Evropské unie. 

Vymezení a hodnocení ÚSES provádí orgány územního plánování a ochrany přírody 

ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 

správy lesního hospodářství. Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů 

využití území, který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z předpokladů 

zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.  

ÚSES, navržený a postupně vytvářený v ČR díky uvědomění odborníků a 

zodpovědných činitelů patří v celosvětovém měřítku mezi výjimečná řešení, je však třeba 

poukázat na skutečnost, že tento nástroj ochrany přírody a krajiny je v praxi využíván 

nedostatečně. Od doby začlenění tohoto nástroje do legislativy, tj. od roku 1992, bylo na 

území ČR vymezeno přibližně 50 000 biocenter a 85 000 biokoridorů nadregionálního, 

regionálního a místního významu, přičemž přesný počet závisí na aktuálních změnách v rámci 

územního plánování. Při vytváření ÚSES jsou vymezovány nejen biocentra a biokoridory 

v krajině již existující, ale i ty, které je nezbytné pro zajištění funkčnosti tohoto systému 

v krajině realizovat. Vytváření skladebních částí v krajině však zaostává, a to z důvodů 

nedostatečného zajištění ploch vhodných pro realizaci, preferování jiného využití těchto 

území, nedostatku finančních prostředků či nízké osvěty veřejnosti a jejího zapojení do tvorby 
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 Územní systém ekologické stability. http://www.la-ma.cz. 
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 Menší ekologicky významné krajinné celky do 5 do10 ha.  
132

 Ekologicky významné krajinné celky s minimální plochou od 10 do 50 ha. 
133

 Rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti s minimální plochou alespoň 1000 ha. 



  

ÚSES. Z výše uvedených důvodů by mělo dojít k nápravě v podobě posílení finančních 

prostředků na vytváření ÚSES v dotačních nástrojích Ministerstva životního prostředí ČR a 

samozřejmě i k náležitému seznámení veřejnosti s charakterem a významem ÚSES z hlediska 

ochrany přírody a krajiny. 

  

ZOPK pamatuje na ochranu přírodního, avšak ve spojitosti s tím i kulturního dědictví, 

ve svém ustanovení § 12, pojednávajícím o ochraně krajinného rázu. „Krajinný ráz je 

významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního dědictví a je proto chráněn před 

znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytváří její rázovitost – odlišnost a 

jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejen přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní 

dimenzi krajiny. Pojmu krajinný ráz odpovídá pojem charakter krajiny, vyjádřený především 

morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.“
134

 

 Krajinný ráz je dle ZOPK zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 

hodnotu.
135

 Toto pojetí vychází z celoevropsky přijímaného standardu, že existuje zájem na 

celoplošné ochraně krajinného rázu, jako součásti kulturního dědictví minulosti a příznivého 

životního prostředí budoucích generací. Zákon vyjadřuje záměr, aby orgány ochrany přírody 

chránily nejen zvláště chráněná území a vyjmenované druhy rostlin a živočichů, ale aktivně 

přispívaly k péči o celé území beze zbytku, zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti 

krajinných typů, jejich estetických
136

 a přírodních hodnot.
137

 Krajinný ráz je charakteristický 

řadou člověkem vytvářených znaků, které v celku odrážejí obraz dané krajiny, přičemž 

povaha krajinného rázu závisí na kombinaci těchto znaků. Podoba krajinného rázu je 

bezpochyby ovlivněna činností lidí a jejich chováním v konkrétních oblastech. 

„Krajinný ráz je svébytná a užitečná, třebaže někdy diskutabilní kategorie obecné 

územní ochrany krajiny. Umožňuje ošetřovat jinou cestou obtížně stanovitelné hodnoty 

rozlehlejších území, především jejich estetické rysy.“
138
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 Viz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Krajinný ráz a výstavba. http://www.ochranaprirody.cz. 
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 Taková činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah 

nebo projev jednotlivých charakteristik 
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 Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a vztahů 

v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti 

pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek). 
137

 Přírodní hodnota krajiny je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve vztahu k jejich trvalé 

udržitelnosti, reprezentativností aktuálních znaků ve vztahu ke stanovištním podmínkám, prostorovými 

parametry, harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými přírodními dominantami krajiny 
138

 Viz Čichař, M.: Ochrana přírody a krajiny I., Územní ochrana přírody a krajiny v České republice. 

Karolinum, Praha, 1998, str. 18. 



  

Zásahy do krajinného rázu
139

 mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků,
140

 zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
141

 

harmonického měřítka
142

 a vztahů v krajině,
143

 přičemž cílem této právní úpravy je zachovat 

druhy, estetiku a kulturní hodnoty krajin pro budoucí generace. 

Nástrojem ochrany krajinného rázu je institut souhlasu k umisťování a povolování 

staveb a dalším činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, za účelem 

minimalizace těchto zásahů. K těmto činnostem je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany 

přírody,
144

 který jej vydává ve správním řízení. Souhlas se zásahem do krajinného rázu musí 

být vydán ještě před vydáním územního rozhodnutí. Jedná se dle ustanovení § 90 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny o tzv. závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 

odst. 1 správního řádu. Závazné stanovisko je správním rozhodnutím a podléhá samostatnému 

přezkumu ve správním soudnictví. Souhlas se zásahem do krajinného rázu vydaný příslušným 

orgánem ochrany přírody je pak třeba připojit k návrhu na vydání územního rozhodnutí.
145

 

Otázkou souhlasu orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb se 

zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 7 A 85/2001-43, ve kterém uvádí, že 

„souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným 

činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 

zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je ve správním řízení vydáván 

pouze tehdy, pokud příslušný orgán dospěje k závěru, že daná stavba nebo činnost by mohla 

snížit nebo změnit krajinný ráz. Neučiní-li správní orgán takový závěr, pak žádné správní 

řízení vést nemůže.“  

„Při posuzování otázky, zda lze souhlas udělit či nikoli by měl orgán ochrany přírody 

nejprve vymezit a charakterizovat místo, které je zamýšleným záměrem dotčeno a následně 

konkrétně uvést, jak předmětná činnost negativně ovlivní jeho konkrétní estetické a přírodní 
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 Zejména umisťování a povolování staveb. 
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 Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo  

přispívají k udržení její stability (§ 3 odst. 1 písm. b) ZOPK) 
141

 kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo to jsou dochované stopy kultivace 

krajiny,  jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti a které 

ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují znaky charakteristik krajinného rázu 
142

 harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností 

člověka a přírodního prostředí; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka 

jednotlivých prvků 
143

 harmonické vztahy v krajině vyjadřují  soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence rušivých jevů), 

trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné scény 
144

 Zpravidla obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
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 Více viz Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2005, čj.: 10 Ca 156/2003. 



  

hodnoty“.
146

 Aby bylo možno krajinný ráz chránit, je tedy nutné popsat a vyhodnotit znaky a 

hodnoty, které krajinný ráz dané krajiny utvářejí. Dále se hodnotí buď vlivy navrhovaných 

záměrů na tyto znaky a hodnoty, tj. zásahy do krajinného rázu nebo se provádí hodnocení 

území z hlediska   krajinného rázu a stanovují se opatření k ochraně krajinného rázu. (Postup 

hodnocení území z hlediska krajinného rázu viz příloha č. 14) 

Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit Ministerstvo životního prostředí 

obecně závazným právním předpisem, který však dosud nebyl vydán. V tomto směru by mělo 

dojít k nápravě, přičemž by dále bylo vhodné zpracovat odbornou metodiku pro preventivní 

hodnocení krajinného rázu, která by obsahovala postup vymezení oblastí krajinného rázu 

včetně jejich charakteristiky a limitů využití území s ohledem na vyhlášku č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti. 

 

Posledním z nástrojů obecné ochrany přírody a krajiny je právní úprava přírodního 

parku.  Jak je uvedeno v rozsudku NSS č.j. 13121/31 „přírodní park není výtvorem přírody 

samotné, třeba že přírodní živel je převládajícím činitelem, nýbrž je zapotřebí ještě určitých 

úprav lidskou prací, jíž se část přírody přeměňuje na přírodní park. Není však nutno, aby tato 

úprava byla výkonem subjektivních okrašlovacích snah vlastníka, nýbrž stačí, že objektivně je 

s to, dodat určité ploše ráz parku.“ 

Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro 

omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se dle 

ZOPK staly přírodní parky. 

Lesní hospodářství, realizované i podle předem stanoveného hospodářského plánu, je 

v přírodním parku přípustné za předpokladu, že se jím neruší ráz přírodního parku. 

Přírodní park zřizuje obecně závazným právním předpisem orgán ochrany přírody,
147

 

přičemž kritériem pro zřízení je vysoká koncentrace estetických a přírodních hodnot daného 

území. Příslušný orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit omezení takového využití území, 

jakým je zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území (§ 12 odst. 3 ZOPK). Omezení 

mohou spočívat v regulování výstavby a v konkretizaci činností, které jsou na území 

přírodního parku vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.  
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„Přírodní park je jakousi „přechodnou“ formou mezi obecnou a zvláštní ochranou 

území.“
148

 V ČR je jich v současné době více než 100, a to od rozsáhlých území, kde fakticky 

suplují funkci CHKO, až po území velmi malé rozlohy, což se zpravidla týká příměstských 

parků. Některé parky mají charakter „divočiny“, jiné zas mají povahu historických zón. 

Příkladem přírodních parků na našem území jsou: přírodní park Třemšín, přírodní park 

Soběnovská vrchovina, přírodní park Orlice, přírodní park Třebíčsko, přírodní park Český les, 

přírodní park Novohradské hory a další. (Mapa přírodních parků viz příloha č. 15) 

  

3.4. Zvláštní právní ochrana přírody a krajiny 

 

Zvláštní neboli speciální ochrana krajiny spočívá ve vytvoření, stanovení podmínek 

ochrany, správě a řízení tzv. zvláště chráněných území. Jedná se o přírodovědecky velmi 

významné nebo jedinečné územní celky, které jsou za zvláště chráněná území vyhlašovány 

obecně závaznými právními předpisy. Jejich význam spočívá ve zvýšené ochraně daného 

území, ale není možno opomenout ani význam kulturní, vědecký, výchovný, estetický i 

hospodářský. 

Cílem právní ochrany zvláště chráněných území je snaha o zachování 

nejhodnotnějších částí přírody a krajiny, ale i hodnoty kulturní a duchovní. Jedná se zpravidla 

o území bohatá na zvláště chráněné původní druhy fauny a flóry se zachovalými přírodními a 

přírodě blízkými biotopy. 

Zvláště chráněná území se na území ČR dělí do šesti kategorií, lišící se významem, 

zachovalostí přírody a krajiny, stupněm ochrany a rozlohou, a to na národní parky (NP), 

chráněné krajinné oblasti (CHKO), jakožto kategorie velkoplošných zvláště chráněných 

území a národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní 

rezervace (PR), přírodní památky (PP), jako zvláště chráněná území maloplošná. „Dělení 

zvláště chráněných území na velkoplošná a maloplošná je jen praktickým opatřením 

zohledňujícím obsah území, poslání a ochranné podmínky, přičemž velikost území hraje 

druhořadou roli, přestože většinou vyplývá z poslání konkrétní kategorie“.
149

 Legislativa toto 

dělení nepoužívá.  

Jednotlivé kategorie zvláště chráněných území se od sebe odlišují režimem ochrany, a 

to z hlediska předmětu ochrany a z hlediska cílů ochrany. 
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„Všechna zvláště chráněná území mají zákonem stanovené základní ochranné 

podmínky (zakázané činnosti) a dále mohou mít zřizovacím právním předpisem vymezeny 

bližší ochranné podmínky (činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody).“
150

  

Vyhlášení určitého území za zvláště  chráněné území má za následek zvýšení ochrany 

a péče o dané území. V praxi může dojít k situaci, kdy se na jednom území střetne ochrana 

velkoplošných zvláště chráněných území s ochranou maloplošných zvláště chráněných území. 

I přesto, že zákon takovouto situaci nezakazuje, jedná se o situaci neekonomickou, jelikož 

v případě správního řízení konaného za účelem vydání povolení či souhlasu k určité činnosti 

v takto chráněném území musí být daná situace hodnocena z hlediska obou režimů právní 

ochrany zvláště chráněných území. Možnosti vyskytnutí takovéto situace by se mělo pokud 

možno legislativně předejít, jelikož finančních prostředků v oblasti státní správy na ochranu 

přírody a krajiny není nikdy dost, tudíž je třeba, aby k takovýmto neekonomickým postupům 

nedocházelo. 

Vyjma základních a bližších ochranných podmínek slouží k ochraně zvláště 

chráněných území plány péče, zpracovávané pro jednotlivá zvláště chráněná území. ZOPK 

plán péče definuje ve svém ustanovení § 38 odst. 1 jako odborný a koncepční dokument 

ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště 

chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve 

zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy 

okolí v jeho ochranném pásmu. 

„Plán péče shrnuje údaje o stavu druhů, ekosystémů v daném území či údaje o 

historickém vývoji území a vlivů na něj působících, údaje o dosavadní péči o dané území a 

jeho využívání. Po zhodnocení těchto údajů je stanovena koncepce pro péči o dotčené 

území.“
151

 

             Plány péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů
152

 a pro 

rozhodování orgánů ochrany přírody, nejsou však závazné pro fyzické ani právnické osoby. 

Zpracování plánů péče zajišťují orgány ochrany přírody příslušné k vyhlášení zvláště 

chráněného území. Tyto orgány ochrany přírody v rámci realizace plánů péče spolupracují 

s vlastníky předmětných pozemků, a to za pomoci odborně způsobilých právnických a 

fyzických osob.  
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             Zpracování plánů péče o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a 

národní přírodní památky zajišťuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK 

ČR. Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území nenárodních kategorií (PR a PP) na 

území CHKO zajišťují správy CHKO. 

             Postup projednání plánu péče je stanoven v ustanovení § 38 ZOPK. Oznámení o 

možnosti seznámit se s plánem péče je zveřejněno na portálu veřejné správy a na úředních 

deskách obcí. Orgán ochrany přírody plán péče schvaluje až po projednání a protokolárním 

vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů. Plány péče se schvalují zpravidla na období 10 

až 15 let a jejich realizaci zajišťují příslušné orgány ochrany přírody.
153

 

 

Z hlediska problematiky památkového dědictví jsou v rámci právní úpravy zvláště 

chráněných území významné národní přírodní památky a přírodní památky.  

Národní přírodní památka je v ZOPK vymezena v ustanovení § 35, ze kterého 

vyplývají následující definiční znaky: přírodní útvar menší rozlohy, národní či mezinárodní 

ekologický, vědecký nebo estetický význam, přípustnost jeho formování nejen přírodou, ale i 

člověkem. Předmětem ochrany těchto maloplošných zvláště chráněných území jsou 

geologické či geomorfologické útvary,
154

 naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 

druhů, ale i přírodní útvary (ekosystémy). 

„Kritérium národního nebo mezinárodního ekologického, vědeckého či estetického 

významu je třeba hodnotit výhradně v kontextu území celé České republiky, případně 

v kontextu mezinárodním a za národní přírodní památky by proto měla být navrhována pouze 

ta území, která reprezentují nejvýznamnější útvary a biotypy svého druhu“.
155

 

Při vyhlašování této kategorie zvláště chráněného území nehraje roli velikost území. 

Může se jednat o území o velikosti několika metrů čtverečních, avšak i o území dosahující 

velikosti až několika stovek hektarů. Značně zajímavý je však široký předmět ochrany 

národních přírodních památek, jež může být představován krasovými jevy, pozůstatky 

činnosti ledovců, nalezišti vzácných nerostů či vzácných a ohrožených druhů rostlin a 

živočichů, zimovišti netopýrů atd. 

Národní přírodní památky vyhlašuje ministerstvo životního prostředí vyhláškou, 

kterou rovněž vymezí bližší ochranné podmínky, jimiž lze stanovit zejména činnosti vázané 
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na souhlas. Obsah bližších ochranných podmínek je přizpůsoben konkrétnímu území národní 

přírodní památky tak, aby naplňoval jeho poslání, kterým je zachování nebo zlepšení stavu 

předmětu ochrany. Bližší ochranné podmínky navazují na základní právní ochranu 

vymezenou v ustanovení § 35 odst. 2 ZOPK, jež stanoví, že změny či poškozování národních 

přírodních památek či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je 

zakázáno.  

„Za poškození se považují takové zásahy a činnosti, v jejichž důsledku dojde k zániku 

nebo negativní změně předmětu ochrany, jako je zničení nebo mechanické poškození 

geologického útvaru, vyhynutí nebo zmenšení populace chráněného druhu rostliny nebo 

živočicha, zániku nebo zmenšení plochy výskytu chráněného přírodního společenstva.“
156

 

(Seznam národních přírodních památek v ČR viz příloha č. 16) 

 

Další kategorií zvláště chráněných území, významnou z hlediska památkového 

dědictví, je kategorie přírodních památek. Přírodní památka poskytuje ochranu útvarům 

stejného charakteru jako národní přírodní památka, rozdíl však spočívá v jejich regionálním 

významu. Definice této kategorie se od předešlé liší mírou významu ekologického, vědeckého 

či estetického, jež je třeba hodnotit v kontextu daného regionálního území. Tato kategorie 

přispívá stejně jako kategorie národních přírodních památek k zachování a zlepšení stavu 

předmětu ochrany. 

Přírodní památky se vyhlašují nařízením kraje, nebo vyhláškou Ministerstva obrany či 

Ministerstva životního prostředí, avšak je-li umístěna na území národního parku či chráněné 

krajinné oblasti, nařízením správy těchto zvláště chráněných území. Těmito akty se rovněž 

stanoví bližší ochranné podmínky. Tyto bližší ochranné podmínky opět doplňují základní 

právní ochranu vymezenou v ustanovení § 36 odst. 2 ZOPK
157

 a určují činnosti, k nimž je 

třeba předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody. 

Ochranný režim této kategorie je ze všech kategorií zvláště chráněných území 

nejmírnější. Zákon upravuje jedinou základní ochrannou podmínku, kterou je zákaz změn 

nebo poškozování přírodní památky, přičemž ke stanovení bližších ochranných podmínek 

jsou zmocněny, jak je zmíněno výše, orgány ochrany přírody.  
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Jakožto právní nástroj ochrany národních přírodních památek, přírodních památek, ale 

i ostatních zvláště chráněných území je třeba uvést právní úpravu ochranného pásma, 

vymezenou v ustanovení § 37 ZOPK. Ochranné pásmo může být orgánem ochrany přírody, 

který současně vyhlašuje zvláště chráněné území, vyhlášeno v případě, že je třeba předmětné 

zvláště chráněné území zabezpečit před rušivými vlivy z okolí. Ve vymezeném ochranném 

pásmu lze pak zakázat činnosti a zásahy,
158

 a to tak, že jejich realizace je vázána na předchozí 

souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Souhlas k výkonu činnosti v ochranném pásmu 

národní přírodní památky uděluje Ministerstvo životního prostředí a v případě přírodních 

památek je příslušným orgánem krajský úřad a na území vojenských újezdů újezdní úřad. 

Pokud se tak nestane a orgán ochrany přírody k vyhlášení ochranného pásma 

nepřistoupí, nastupuje v případě národních přírodních památek a přírodních památek zákonná 

úprava, jež vymezuje ochranné pásmo až do vzdálenosti 50 metrů od hranic zvláště 

chráněného území. Značným pozitivem tohoto institutu je, že při vymezení ochranného pásma 

může příslušný orgán zohlednit konkrétní specifika a potřeby daného území a přizpůsobit jim 

možnost realizace a rozsahu činností a zásahů v ochranném pásmu. 

V případě, že jsou v rozsahu ochranného pásma prováděny nepovolené činnosti, je 

příslušný orgán ochrany přírody oprávněn dle ustanovení § 87 odst. 1 písm. f) ZOPK uložit 

fyzické osobě, která vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení 

zvláště chráněných částí přírody pokutu až do výše 10.000,- Kč. Dle ustanovení § 88 odst. 1 

písm. f) je pak orgán ochrany přírody oprávněn uložit pokutu až do výše 1,000.000,- Kč 

právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která vykonává 

činnost zakázanou v ochranném pásmu. 

 

Dalším právním nástrojem ochrany území, zařazovaných pod kategorii zvláště 

chráněných území národních přírodních památek a přírodních památek, je tzv. smluvní 

ochrana, upravená v ustanovení § 39 ZOPK. Podstatou smluvní ochrany těchto maloplošných 

zvláště chráněných území je možnost uzavření určité veřejnoprávní smlouvy, a to mezi 

příslušným orgánem ochrany přírody a vlastníkem daného území. Smluvní ochrana v podstatě 

představuje jakousi možnost ochrany evropsky významných lokalit, avšak pouze za 

předpokladu, že předmětné území ještě není chráněno v rámci některé z kategorií zvláště 

chráněných území. 
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Předmět smluvní ochrany musí samozřejmě splňovat určitá kritéria, a to kritéria pro 

zařazení do určité kategorie zvláště chráněného území, popř. kritéria pro prohlášení za 

památný strom. 

Smluvní ochrana je v praxi realizována formou zřízení věcného břemena, jež vzniká 

smlouvou o zřízení věcného břemena, která je zpravidla nedílnou součástí smlouvy o ochraně 

určitého území či památného stromu. Věcné břemeno se pak váže k danému území či 

památnému stromu, a proto povinnosti vyplývající ze smluvní ochrany přecházejí v případě 

změny vlastníka dotčeného území či památného stromu na nového nabyvatele. 

Zrušení takovéto smluvní ochrany určitého území či památného stromu lze opět pouze 

na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem území a příslušným orgánem ochrany přírody. 

 

K ochraně zvláště chráněných území značně přispívá i jejich evidence, a to v tzv. 

Ústředním seznamu ochrany přírody, jejímž vedením je pověřena Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR. Ústřední seznam ochrany přírody má charakter veřejně přístupného registru, do 

kterého jsou zapisovány údaje obsahující soupis, popis, geometrické a polohové určení 

předmětu ochrany včetně právní a odborné dokumentace týkající se konkrétního předmětu 

ochrany. Veškeré informace obsažené v tomto registru jsou zpřístupněny jejich zveřejněním 

na internetu, což usnadňuje možnost nahlédnutí do seznamu. Na kompletaci údajů 

zapisovaných do tohoto registru se značnou měrou podílí i krajské úřady, pověřené obecní 

úřady, popř. správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, a to poskytováním 

potřebné dokumentace Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a vedením výpisů z Ústředního 

seznamu ochrany přírody.
159

 

Jednotlivá chráněná území jsou přímo v daném místě označována tabulemi se státním 

znakem a pruhovým označením. Toto označení pak napomáhá informovanosti osob o tom, že 

se nacházejí na území požívající zvláštní ochrany, čemuž musí přizpůsobit své chování, a to 

tak, že jsou povinni respektovat stanovené ochranné podmínky. 

 

Zvláště chráněná území představují důležitý nástroj na ochranu nejen neživé přírody, 

ale i na ochranu mnoha zvláště chráněných druhů, žijících na daném území, přičemž bez 

realizace cílených opatření hrozí jejich nenávratné zmizení. Proto je třeba zavést aktivní 

ochranu těchto území, spočívající vyjma regulace chování ve zvláště chráněných územích i v 

aktivní péči o lokalitu v podobě odbahňování rybníků, sečení trávy, odstraňování náletů a 
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podobně. Dále je třeba zajistit dostatek finančních prostředků na výše uvedenou péči o zvláště 

chráněná území, tedy skloubit legislativní nástroje k ochraně předmětných hodnot s nástroji 

ekonomickými. 

Značný význam z hlediska ochrany zvláště chráněných území může mít i proces 

postupného začleňování zvláště chráněných území do života regionů. To platí zejména pro 

oblasti s nižšími příjmy, jelikož integrace tohoto charakteru může přinést četné příležitosti, 

zejména v oblasti cestovního ruchu a zlepšení životních podmínek místních obyvatel. K těmto 

procesům v ČR zatím nedochází v takové míře, jako v jiných evropských zemích. 

 

3.5 Památné stromy 

 

Již v dávném pravěku choval člověk stromy v úctě, jelikož jeho plody využíval jako 

zdroj potravy a později objevil i schopnost stromů hořet a možnost jej na základě opracování 

využívat k mnoha praktickým činnostem. Velmi brzy pak staré stromy získaly význam i 

z hlediska náboženství, kdy prostřednictvím stromů lidé promlouvali s bohy a duchy.  

Památné stromy je třeba pojímat nejen jako dřeviny, jež jsou schopny plnit celou řadu 

ekologických, zdravotně-rekreačních, stabilizačních a estetických funkcí, ale i jako na 

nedílnou a významnou součást kulturní krajiny, která podává věrné svědectví o minulosti, 

jelikož památné stromy jsou předávány z generace na generaci a jako takové vypovídají 

mnohé o péči lidstva o toto přírodní dědictví. 

Dřeviny jsou chráněny dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, a to před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo 

ochrana podle zvláštních předpisů. Za přísnější ochranu je pak pojímána ochrana dle 

ustanovení § 46 ZOPK, jež upravuje ochranu památných stromů a ustanovení § 48 ZOPK, 

vztahující se na rostliny zvláště chráněné. 

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, je možno vyhlásit dřeviny 

vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvláště cenné 

introdukované dřeviny a dále dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, 

připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje. Nejvíce jsou 

zastoupeny památné stromy chráněné z důvodu vzrůstu nebo věku. 

Pro zajištění efektivní ochrany památných stromů je možné, aby orgán ochrany 

přírody, který je oprávněn k vyhlášení památných stromů, vymezil pro ně ochranné pásmo a 

stanovil podmínky ochrany, respektive určil činnosti, které je možno v ochranném pásmu 



  

realizovat jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Za předpokladu, že ochranné 

pásmo památného stromu nebylo takto vymezeno, má se za to, že každý památný strom má ze 

zákona základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene, 

měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Ze zákona mimo to vyplývá ochrana památného stromu 

ze skutečnosti, že v rozsahu ochranného pásma není dovolena žádná pro památný strom 

škodlivá činnost (§ 46 odst. 3 ZOPK). Pokud by tedy při výstavbě či vybraných 

hospodářských zásazích, jako jsou hnojení, postřiky, odvodňování mělo dojít k zásahu do 

ochranného pásma památného stromu, musí mít investor či hospodář k tomuto zásahu 

povolení orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil. 

Památné stromy vyhlašuje podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

místně příslušný orgán ochrany přírody, jímž je zpravidla odbor životního prostředí 

pověřeného úřadu – nejčastěji pověřeného obecního úřadu nebo městského úřadu statutárních 

měst. Tento orgán zajišťuje i vyhlášení ochranného pásma okolo památných stromů, dohlíží 

na jejich ošetřování a rozhoduje také o případném zrušení ochrany. 

Podnět k vyhlášení památných stromů může podat kterýkoliv občan nebo občanské 

sdružení. Pro jejich výběr nebyla doposud stanovena žádná striktní pravidla, avšak při výběru 

se hodnotí daný strom komplexně, a to z hlediska jeho zdravotního stavu, životaschopnosti i 

vlivu okolního prostředí v daném místě. 

Součástí návrhu na vyhlášení památného stromu by mělo být přesné zakreslení stromů 

do podrobné mapy a důvod, proč mají být stromy vyhlášeny za památné. Další podstatné 

náležitosti návrhu, jimiž jsou identifikace majitele stromů, čísla pozemkových parcel 

dotčených ochranným pásmem, následně zjistí orgán ochrany přírody v rámci správního 

řízení. 

Památné stromy jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody uloženém v centrálním pracovišti AOPK 

ČR v Praze. Předmětná evidence má jak písemnou, tak elektronickou podobu. V současné 

době je v ČR registrováno přibližně 24 000 památných stromů. Tento počet se ale neustále 

mění, jelikož ročně je nově zapsáno okolo sta památných stromů a zároveň jich je kolem 

třiceti z ústředního seznamu vyjmuto. 

Památné stromy bývají zařazovány do tří kategorií. Do I. kategorie se řadí památné 

stromy starší než 400 let tzv. památné stromy kmetského věku. O tyto dřeviny je nutno 

pečovat tak, aby se co nejdéle zachovaly. Stromy ve věku 200 až 400 let spadají do II. 

kategorie a jsou označovány jako památné stromy zralého věku. U této kategorie se jedná 

především o péči, která dřeviny uchovává v co nejpůsobivějším stavu. II. kategorie pak 



  

zahrnuje stromy mladší než 200 let. Ty bývají označovány jako čekatelé či stromy mladého 

věku. O tuto kategorii památných stromů je nutno pečovat tak, aby stromy dosáhly svého 

plného působení a posléze se dožily i co nejvyššího věku. 

I za předpokladu, že určitý strom splňuje kritéria pro vyhlášení památného stromu, 

nemusí být příslušným orgánem vyhlášen za památný. Důvodů pro tuto skutečnost je více. 

Nejen, že postupem doby dochází k růstu mnoha dřevin a objevují se nové, jež by svým 

vzrůstem či věkem naplňovaly stanovená kritéria, ale často se ani nenajde člověk, který by 

podal potřebný podnět pro jejich vyhlášení, nebo stromy často nevyhovují svým zdravotním 

stavem, což by vedlo k brzké potřebě je pokácet, nemluvě o nedostatku financí na ošetřování 

stromů a neochotě zaměstnanců pověřeného úřadu k vyhlašování památných stromů, což se 

neobejde ani bez potřeby určitého stupně odborných znalostí. Zajímavostí je, že pověřený 

zaměstnanec má snahu vyhlašovat za památné stromy spíše dlouholeté dřeviny, jelikož 

zdravotní stav krátkověkých stromů se zhoršuje rychleji a k jejich odumírání dochází dřív, 

s čímž je spojena potřeba vyřizovat povinné administrativní záležitosti. 

 

Za nejstarší památné stromy v ČR jsou považovány Klokočovská lípa v Klokočově, 

Svatováclavský dub ve Stochově u Kladna, Žižkův dub na Náměšti nad Oslavou, lípa 

v Bzenci, Oldřichův dub v Peruci a řada dalších. Do této skupiny nejstarších patří i 

Vilémovský tis, který je dokonce považován za nejstarší tis nejen v ČR, ale i v Evropě. 

Botanici odhadují jeho stáří na 1 500 až 2 000 let. 

Nejvyšším stromem v ČR je Těptínský smrk (58 m), dále smrk na Ronovci (51 m), 

smrk u Přimdy (50 m) nebo Vopařilova jedle (45 m). 

K nejvýznamnějším alejím patří Valdštejnská alej, která spojuje Jičín s Valdicemi. 

Alej o čtyřech řadách a délce 1 875 m tvořilo původně 1 152 lip. Z Valdštejnových dob se zde 

sice žádná lípa nedochovala, ale město vynakládá ročně nemalé finanční prostředky, aby 

mohly být stromy dosazovány a pravidelně ošetřovány. Dnes tvoří toto monumentální 

krajinné dílo okolo 986 lip. 

 

 



  

 

3.6 Historické parky a zahrady 

  

Historické zahrady a parky, jakožto hmotné prvky regionální kultury, by bylo možné 

zařadit pod kategorii kulturní krajiny. Jde však o zcela specifickou kategorii, na níž je třeba 

pohlížet samostatně. Jedná se o v minulosti vytvořené plošně rozsáhlé útvary, situované 

v blízkosti historických objektů nebo ve městech, které mají svůj vlastní řád a uspořádání, jež 

se z hlediska dobového vývoje zásadně nezměnilo. 

Současná právní úprava výslovně pojem historické zahrady a parky nedefinuje, 

zmiňuje jej pouze v souvislosti s vymezením významného krajinného prvku v ustanovení § 3 

odst. 1 pism. b) ZOPK. Již zákon o kulturních památkách č. 22/1958 Sb. chápal historické 

parky a zahrady jako kulturní památky. Ochrany se jim tedy dostává i podle ZSPP, a to 

konkrétně ustanovením § 6 upravujícím památkové zóny. 

„Mnohé parky a zahrady chráněné podle ZSPP jsou zároveň chráněny ZOPK, 

například jako přírodní rezervace. Zájmy orgánů ochrany přírody a krajiny však někdy bývají 

v rozporu se zájmy státní památkové péče, tudíž dochází k nutným střetům“ 
160

.  

Z hlediska právní jistoty není zdvojení ochrany příliš vhodné, proto by Ministerstvo 

Kultury ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR měly při vydávání právních předpisů více 

spolupracovat. Dále by mělo dojít k upřesnění dělby kompetencí mezi výše zmíněnými 

ministerstvy, aby nenastala situace, kdy v rámci prosazování odlišných zájmů, bude právní 

úprava nejednotná, což bezpochyby vyvolává, z hlediska péče o chráněné zahrady a parky, 

negativní důsledky. 

Příkladem historických zahrad a parků na území ČR jsou: Olomoucké historické 

parky, historické zahrady a parky v Českém Krumlově, jež tvoří výraznou složku kulturní 

krajiny Českého Krumlova a Pražské historické zahrady, které představují jeden z pokladů, 

jimiž se hlavní město může pyšnit. Počátek zakládání Pražských historických zahrad spadá až 

do středověku. Jsou jimi např. obora Hvězda, Královská obora – Stromovka, Chotkovy sady, 

Františkánská zahrada, Diezenhoferovy sady, Cibulka, Botanická zahrada University Karlovy, 

Bohnický park, Bertramka, Rajská zahrada, zahrady pod Pražským hradem. 
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3.7 Ekonomické nástroje na ochranu přírodního dědictví 

 

 Ekonomické nástroje představují z hlediska problematiky ochrany přírody, krajiny a 

dědictví přírodního charakteru velmi důležitý nástroj, jelikož slouží jako motivační síla k péči 

o přírodu, popřípadě mohou sloužit jakožto kompenzace vzniklé újmy způsobené určitým 

omezením, spojeným s ochranou přírody. 

Ministerstvo životního prostředí, jakožto ústřední orgán státní správy na ochranu 

přírody, v minulosti vytvořilo systém dotačních nástrojů, které nemalou měrou přispěly 

k uchování stávajících hodnot přírody a krajiny. Nelze opomenout ani význam dotací na 

úrovni krajů, přesněji se v menší míře jedná o podpory plynoucí přímo z krajských rozpočtů a 

ve větší míře z Regionálních operačních programů.
161

 Pro úplnost je třeba zmínit i ostatní 

zdroje, zejména pak finanční prostředky obcí a prostředky poskytované soukromými subjekty 

formou nadačních fondů. 

V souvislosti se začleněním ČR do ES vznikla možnost čerpat finanční prostředky na 

péči o přírodní dědictví i z fondů ES. Tuto skutečnost bylo třeba právně regulovat tak, aby 

byla odstraněna duplicita při poskytování financí ze státních prostředků a zároveň 

z prostředků ES. Problémem však zůstalo, jak zajistit stabilní, vyvážený systém financování 

potřeb ochrany přírody co do věcného rozsahu, tedy celkově a flexibilně.  

Co se týče kompenzace vzniklé újmy v souvislosti s omezeními spojenými s ochranou 

přírody, pak lze příkladně uvést hrazení újmy hospodářským subjektům podle ustanovení § 58 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, avšak tato právní úprava je vnímána 

poněkud kontroverzně, jelikož konkrétní podmínky specifikované v zákoně pro uplatnění 

nároku na finanční náhradu a jeho výše jsou specifikovány dosti složitě a nejednoznačně. 

Proto by bylo třeba legislativně stanovit jasné podmínky pro uplatňování tohoto nároku, ať už 

v podobě paušální úhrady vzniklé újmy nebo formou doložení účetních dokladů vlastníkem. 

Neméně kontroverzní je i skutečnost, že náhradu újmy mohou čerpat i státní podniky, 

hospodařící se státním majetkem.  

Přistoupím-li k represivním ekonomickým nástrojům na ochranu přírodního dědictví, 

pak zmíním pokuty, jakožto administrativní nástroje vycházející z faktického zhodnocení 

dopadů zakázané činnosti na chráněnou hodnotu a ze společenské nebezpečnosti konkrétní 

činnosti. Maximální výše pokuty, která může být dle ZOPK udělena, je 2 miliony Kč, což je 
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výše, která nepůsobí natolik odstrašujícím efektem, jakým by měla. Dokonce se stává, že 

investoři s takovou částkou počítají už ve fázi záměru k určité činnosti, a to zejména u větších 

akcí, kde se i za předpokladu zaplacení pokuty realizace záměru vyplatí. 

Nástrojem, který není v ČR dostatečně využíván, je placení poplatků ve zvláště 

chráněných územích. V tomto směru bychom si měli vzít příklad ze západních zemí, jelikož 

tam je tento nástroj využíván běžně. 

Jakožto nástroj pozitivní stimulace na ochranu přírody a krajiny by bylo do budoucna 

přínosné využít i daňových nástrojů. Dnes je ve zvláště chráněných územích využívána 

možnost osvobození od daně z pozemků, avšak je třeba podotknout, že tato skutečnost má za 

následek zkrácení příjmů obcí, jakožto příjemců výnosů z daní z nemovitostí, na jejichž 

katastrálním území se předmětné pozemky nacházejí. Tento nedostatek by měl být napraven 

vytvořením systému, který by odstranil disproporce v daňových příjmech obcí, na jejichž 

katastrálních územích se nacházejí zvláště chráněná území, za současného využití možnosti 

osvobození od daně z pozemků. 

V zájmu efektivní ochrany přírodního dědictví je třeba vytvořit vyvážený systém 

ekonomických nástrojů, zahrnující dotační, náhradové a daňové nástroje. Dále je třeba 

optimalizovat náhrady újmy podle ZOPK a v rámci prevence a následné represe zvýšit 

maximální sazby pokut za vymezené činnosti. 

 

 Shrnu-li problematiku právní ochrany přírodních památek, pak je třeba prioritně 

zdůraznit, že na ochraně přírody a krajiny je veřejný zájem, jelikož nebudeme-li se o tyto 

hodnoty náležitě starat, může to mít fatální následky v podobě ohrožení obyvatelstva naší 

země. Příroda a krajina je celosvětově zasažena ekologickou krizí, jež je způsobilá vyvolat 

vážné ekonomické, demografické i geopolitické problémy.  

 Příroda, krajina a s tím i přírodní dědictví jsou dlouhodobě ohrožovány lidskou 

činností, a to zejména v souvislosti s exploatací přírodních zdrojů a krajiny. Objevují se sice 

názory, že zájmy na ochranu přírody představují bariéru podnikání, avšak je třeba se zamyslet 

nad tím, zda lze tento názor z dlouhodobého hlediska považovat za správný. Vždyť nelze 

sobecky pomýšlet jen na momentální potřeby, je třeba pomýšlet i na budoucí generace a na 

povinnost přenechat jim přírodní dědictví ve stavu, zajišťujícím jeho základní funkce. Je 

pravdou, že příroda vyjma funkcí ekologických v podobě životodárné funkce a krajinně-

estetické funkce plní i řadu funkcí ekonomických, zejména v podobě zásobárny přírodních 

zdrojů a asimilace odpadů, ale nelze dopustit, aby se ekonomické funkce dostávaly do rozporu 

s funkcemi ekologickými. Chyba je na straně lidí. Ti totiž nadmíru oceňují pouze ekonomické 



  

funkce přírody a význam funkcí ekologických opomíjejí, jelikož si neuvědomují jejich 

důležitost. 

 Výše uvedené trendy mohou být do jisté míry ovlivněny státem, jelikož úloha státu je 

v ochraně přírody a krajiny nezastupitelná. Stát je odpovědný za vytváření legislativních a 

ekonomických nástrojů, které napomáhají efektivně chránit přírodu a jeho dědictví. Hlavním 

úkolem státu je regulovat, usměrňovat a v odůvodněných případech omezovat činnosti, které 

negativně ovlivňují přírodní dědictví. 

 Velice významnou roli hraje i podpora vzdělání a osvěty, směřující k ochraně přírody 

a krajiny, jelikož nástroje v oblasti informační, propagační a výchovné mají za následek 

předávání informací a aktivní zapojení odborné i laické veřejnosti do ochrany přírody a 

krajiny. Využití prostředků environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou tedy 

nezbytnými prostředky, jak získat pro ochranu přírody a krajiny podporu nejširší veřejnosti. 

Je zapotřebí veřejnost informovat zejména o stavu přírodního prostředí v ČR, o stavu zvláště 

chráněných území, o plánovaných a uskutečněných opatřeních prováděných za účelem 

uchování a zlepšení stavu přírodního dědictví, o možnostech financování opatření na ochranu 

chráněných hodnot v podobě nejrůznějších dotačních programů a o dalších možnostech na 

získání finančních prostředků, ať už z národních či evropských zdrojů a o možnostech 

šetrného využívání přírody a krajiny k rekreaci, sportu a turistice. Výše nastíněné informační 

povinnosti mohou vést ke zlepšení stavu přírody a krajiny, a to prostřednictvím zapojení 

veřejnosti do procesů přijímání opatření k ochraně přírodního dědictví. 

 Stát tedy může za pomoci podpory osvěty k ochraně přírody a krajiny a za pomoci 

ekonomických nástrojů v podobě finančních podpor vytvořit systém pozitivní stimulace. Je 

třeba si v souvislosti s výše uvedeným uvědomit, že ochranu přírody a krajiny lze účinně 

realizovat jen za účasti veřejnosti, a to zejména obcí a občanů. Právní předpisy vztahující se 

k této problematice by měly vytvořit potřebný právní rámec, umožňující širší účast veřejnosti 

na rozhodovacích procesech, k nimž dochází ve správním řízení, včetně práva na soudní 

přezkum rozhodnutí orgánů veřejné moci. Tím lze docílit potřebné zainteresovanosti 

soukromoprávní sféry na ochraně přírodních hodnot, což bude mít za následek integraci 

soukromoprávních zájmů na ochraně přírody a krajiny do postupů veřejnoprávních orgánů. 

 S ochranou přírody je nutné mít na zřeteli i vlastnická práva, která musí být 

respektována. Na druhé straně však výkon vlastnického práva musí respektovat jistá pravidla 

a omezení spojená s ochranou přírody a krajiny. Proto by bylo vhodné podporovat 

vyjednávání a s tím spojené dohody mezi subjekty přírodu využívajícími a subjekty přírodu 

chránícími. 



  

 Stále většího významu na ochraně přírodního dědictví nabývají nejrůznější 

ekonomické nástroje, za jejichž základ lze považovat dosavadní systém dotací, některých 

daňových úlev a podpor poskytovaných ze Státního fondu životního prostředí. V budoucnu by 

bylo třeba zvýšit míru financování ochrany přírody a krajiny, a to jak z veřejných, tak ze 

soukromých prostředků. 

 Je tedy odpovědností státu, aby vytvořil účinný systém legislativních, ekonomických a 

informačních nástrojů, které by zajistily náležitou ochranu přírodního dědictví, ale mimo to je 

povinností každého jednotlivce, aby k těmto hodnotám přistupoval zodpovědně a svým 

individuálním chováním přispíval k jejich péči a ochraně. 

  

Právní ochrana světového kulturního a přírodního dědictví v ČR trpí mnoha 

nedostatky, a to zejména právní úprava na ochranu kulturního dědictví, reprezentovaná 

zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Na úseku státní památkové péče je 

bezpochyby vyvolána nutnost přijetí zcela nová právní úpravy, která by odpovídala potřebám 

dnešní společnosti, a to zejména v souvislosti se změnami vlastnických poměrů po roce 1989, 

a která by odstranila mezery současné právní úpravy této problematiky a promítla do svých 

ustanovení mezinárodní závazky, jimiž je ČR na základě ratifikace mezinárodních úmluv 

v oblasti kulturního dědictví vázána. 

Rovněž právní ochrana dědictví přírodního charakteru není na našem území 

realizována v souladu s požadavky mezinárodního práva, a to zejména právní úprava péče o 

krajinu obsažená v zákonu o ochraně přírody a krajiny, která zcela neodpovídá ustanovením 

Evropské úmluvy o krajině. Mimo uvedení právních předpisů na ochranu přírodního dědictví 

v soulad se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva je třeba pomýšlet i na vzájemnou 

souvztažnost a potřebu harmonizace těchto norem s jinými vnitrostátními předpisy, a to 

konkrétně se zákonem stavebním a zákonem o státní památkové péči. 

 Jak už bylo několikrát nastíněno výše, ačkoliv jsou dědictví kulturní a dědictví 

přírodní právně regulována samostatnými právními předpisy, tato dědictví spolu neoddělitelně 

souvisí, navzájem se ovlivňují, a proto je třeba tento vzájemný vztah zohledňovat i v 

jednotlivých právních úpravách, které by si neměly odporovat, respektive je třeba zajistit 

jejich náležitou harmonizaci. 



  

ČÁST ČTVRTÁ: 

SPRÁVNÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ SANKČNÍ NÁSTROJE NA 

OCHRANU KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

 

1. Sankční nástroje správního práva 

 

Ochrana památkového dědictví z hlediska sankčních nástrojů je na území ČR 

realizována zejména za pomoci nástrojů správního práva, a to zejména formulací tzv. 

administrativních deliktů, které ve srovnání s delikty, které lze právně kvalifikovat jako 

trestné činy, na našem území značně převažují. Formulací speciálních skutkových podstat 

přestupků a jiných správních deliktů na úseku ochrany kulturního a přírodního dědictví je 

založena deliktní odpovědnost za porušení předpisů na ochranu památkových hodnot. 

Konkrétní skutkové podstaty předmětných přestupků a jiných správních deliktů jsou 

vymezeny zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, popřípadě zákonem č. 200/1990 

Sb., o přestupcích a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Správní sankce za porušení povinností na úseku památkové péče předpokládá, jak je 

nastíněno výše,  ZSPP, a to ve své části páté, upravující opatření při porušení povinností 

vyplývajících ze ZSPP, přičemž v rámci těchto opatření zákon rozlišuje mezi správními 

delikty právnických osob a osob fyzických při výkonu podnikatelské činnosti a přestupky, 

jichž se mohou dopustit osoby fyzické. 

  Ustanovení § 35 ZSPP upravuje skutkové podstaty správních deliktů právnických osob 

a fyzických osob při výkonu podnikání. Postup při ukládání sankcí podle tohoto ustanovení se 

řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a dále ustanoveními § 36 až 38 ZSPP, přičemž 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích se v těchto případech neaplikuje. Pachatelem správních 

deliktů dle výše citovaného ustanovení může být právnická osoba, a to bez ohledu na 

skutečnost, zda je či není podnikatelem a dále fyzická osoba za současného splnění dvou 

podmínek, a to že je oprávněna k podnikání a že se některého z vymezených správních deliktů 

dopustí při výkonu svého podnikání. 

Relativně širokou sankční pravomoc má dle ustanovení § 35 odst. 1 ZSPP obecní úřad 

obce s rozšířenou pravomocí, a to i v záležitostech, vztahujících se k jednotlivým řízením, 

k nimž je kompetentní Ministerstvo kultury. Jakožto jednání, která jsou v rámci shora 



  

uvedeného ustanovení obecním úřadem obce s rozšířenou působností postihována, lze 

příkladně uvést nesplnění povinnosti chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením 

od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, 

že Ministerstvo kultury hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do 

rozhodnutí Ministerstva kultury nebo nesplnění oznamovací povinnosti dle ustanovení § 3 

odst. 5, § 12 ZSPP dále provádění obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínky určené v závazném 

stanovisku, popřípadě přemístění nemovité kulturní památky bez předchozího souhlasu 

krajského úřadu a další.  

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn v případě naplnění skutkových 

podstat správních deliktů dle ustanovení § 35 odst. 1 ZSPP uložit pokutu až do výše 

2,000.000 Kč. Do 20. srpna 2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 307/2008 Sb., kterým se 

měnil zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla výše 

pokut za vymezená jednání předmětem velké kritiky. Do té doby bylo totiž možné za správní 

delikt právnických či podnikajících fyzických osob dle ZSPP uložit pokutu do maximální 

výše 100.000 Kč. Tato výše pokuty bezesporu v potřebné míře nenaplňovala preventivní ani 

represivní funkci sankce a její navýšení tak bylo v zájmu náležité ochrany chráněných hodnot 

nevyhnutelné. 

 Vyjma obecního úřadu obce s rozšířenou působností ZSPP v ustanovení § 35 odst. 2 

svěřuje ve vymezených případech pravomoc ukládat pokuty právnickým osobám a 

podnikajícím fyzickým osobám krajskému úřadu, přičemž výše pokut muže činit až 4,000.000 

Kč. Krajský úřad tak činí nejen v záležitostech týkajících se řízení, která je oprávněn vést 

sám, ale i ve věcech, jež se týkají řízení v působnosti Ministerstva kultury. 

 Pro určení konkrétní výše pokuty jsou v rámci správního uvážení ustanovením § 36 

ZSPP stanoveny meze, jimiž se příslušný správní orgán musí řídit, a to závažnost 

protiprávního jednání, doba trvání protiprávního jednání, kulturně politický význam kulturní 

památky a rozsah hrozící nebo způsobené škody. „Ustanovení § 36 ZSPP příkladmo uvádí 

hlediska, která se musí při stanovení výše pokuty do odůvodnění rozhodnutí promítnout, neboť 

vypovídají o závažnosti deliktu. Pokud nejsou v odůvodnění rozhodnutí dostatečně uvedena 

relevantní hlediska pro stanovení výše pokuty nebo dokonce nejsou ani zmíněna, je toto 

rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek odůvodnění a tedy právně vadné.“
162
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 Jak už bylo předesláno výše, ZSPP mimo opatření v podobě pokut právnickým 

osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání rozlišuje správní delikty výslovně označené 

jako přestupky, přičemž na řízení a rozhodování o nich se, nestanoví-li ZSPP jinak, užijí 

obecné předpisy, tedy zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a rovněž zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád. 

Pachatelem přestupků dle ustanovení § 39 ZSPP mohou být pouze osoby fyzické. 

Správním orgánem oprávněným k uložení pokuty za přestupky dle tohoto ustanovení je 

obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad. Z projednávání předmětných 

přestupků jsou vyloučeny komise zřizované obcemi k projednávání přestupků podle 

ustanovení § 53 odst. 3 přestupkového zákona, jelikož ZSPP ve svém ustanovení § 39 odst. 1 

upravuje výlučnou funkční příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Za 

předpokladu, že by přestupek podle ustanovení § 39 odst. 1 ZSPP projednala přestupková 

komise a uložila za něj pokutu, bylo by její rozhodnutí nicotné, jelikož by bylo vydáno 

orgánem funkčně nepříslušným. 

Další odchylkou při rozhodování o přestupcích dle ustanovení § 39 ZSPP je zúžení 

okruhu sankcí, jež lze za přestupky ukládat.  Nelze za ně uložit zákaz činnosti, neboť to ZSPP 

ani přestupkový zákon neumožňují
163

. Další druh sankce, který v daném případě nepřichází 

v úvahu je napomenutí nebo propadnutí věci, jelikož to ZSPP neumožňuje. Z výše uvedeného 

vyplývá, že za přestupek podle ustanovení § 39 ZSPP lze uložit jako sankci pouze pokutu. Na 

druhou stranu se u těchto přestupků může v plné šíři uplatnit institut upuštění od uložení 

sankce.
164

 

Pokuty uložené za přestupky podle ustanovení § 39 ZSPP vybírá a v případě 

nedobrovolného plnění vymáhá orgán státní památkové péče, který o jejich uložení rozhodl 

v prvním stupni. Pokuta je pak příjmem té veřejnoprávní korporace, jejíž orgán ve smyslu 

ustanovení § 39 a § 41 ZSPP pokutu uložil, vybral či vymohl. 

 

Vyjma ZSPP lze postihovat některá jednání mající negativní dopad na památkové 

dědictví dle zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon. Na úseku ochrany kulturních 

památek se uplatňuje ustanovení § 32 přestupkového zákona, označený jako přestupky na 

úseku kultury. Přestupku dle tohoto ustanovení se dopustí ten, kdo poruší zvláštní právní 
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předpis o ochraně předmětů nebo souborů předmětů kultovní, muzejní nebo galerijní hodnoty. 

Toto jednání je opět postihováno pokutou, a to do výše 15.000 Kč. 

Ustanovení § 45 přestupkového zákona, upravující přestupky na úseku ochrany 

životního prostředí, pak rovněž přispívá k ochraně památkových hodnot. Toto ustanovení se 

uplatní až v případě, kdy není možno příslušné škodlivé jednání postihovat podle zvláštního 

právního předpisu, kterým je kupříkladu zákon o ochraně přírody a krajiny, tedy subsidiárně. 

Přestupkový zákon tak napomáhá postihovat jednání, jež je v rozporu se zvláštními právními 

předpisy na ochranu životního prostředí a tímto jednáním dojde ke zhoršení stavu životního 

prostředí. 

Orgánem ochrany přírody oprávněným k ukládání výše specifikovaných pokut jsou 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí 

popř. správa některého ze zvláště chráněných území. Výnosy pokut uložených obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem rozpočtu obce a výnosy pokut uložených 

krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje. Výnosy pokut uložených správou zvláště 

chráněného území a Českou inspekcí životního prostředí se dělí způsobem upraveným 

zvláštním zákonem.
165

 Zvláštním pravidlem z hlediska následného využití pokuty za 

protiprávní jednání je, že výnos z pokut může obec užít jen pro zlepšení životního prostředí a 

pro ochranu přírody a krajiny v obci. 

 

Konečně zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny formuluje správní delikty 

a přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny a tím i přírodních památek v ustanovení § 87 a 

88 ZOPK, přičemž stejně tak jako ZSPP rozlišuje mezi odpovědností fyzických osob za 

přestupky a odpovědností za jiné správní delikty právnických osob a fyzických osob při 

výkonu jejich podnikání. Diferenciace výše pokut za jednání naplňující znaky některé ze 

skutkových podstat administrativních deliktů dle ZOPK závisí na závažnosti porušení právní 

povinnosti. U fyzických osob se výše pokut za přestupky dle ZOPK může dostat u 

nejzávažnějších jednání až do výše 100.000 Kč, přičemž u osob právnických a osob fyzických 

při výkonu podnikání až do výše 2,000.000 Kč. 
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2. Trestněprávní sankční nástroje 

 

K ochraně památkových statků nemalou měrou přispívá zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále jen trestní zákoník), ve znění zákona č. 306/2009 Sb., který vymezením 

skutkových podstat trestných činů stanovuje znaky i těch trestných činů, jejichž objektem 

mohou být památkové hodnoty. 

 Konkrétní skutkovou podstatou směřující k ochraně kulturního a přírodního dědictví je 

skutková podstata zneužívání vlastnictví upravená v ustanovení § 229 trestního zákoníku, 

podle které „kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochranu přírody, krajiny nebo 

životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím že zničí, poškodí, učiní 

neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného 

právního předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

 Věcmi, které požívají ochrany podle zvláštních předpisů, jsou míněny kupříkladu 

kulturní památky, předměty kulturní hodnoty nebo sbírky muzejní povahy. Výše uvedeným 

právním předpisem chránícím specifikované zájmy je míněn např. zákon o státní památkové 

péči, jehož předmětem ochrany jsou kulturní zájmy, zákon o ochraně přírody a krajiny, 

zaměřený na ochranu přírody a krajiny a samozřejmě mnoho tzv. složkových zákonů na 

ochranu životního prostředí a jeho složek.
166

 

 Již v článku 11 odst. 3 Listiny je deklarován velmi důležitý princip, že vlastnictví 

zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem. Tento článek úzce souvisí právě s ustanovením § 

229 trestního zákoníku a trestným činem zneužívání vlastnictví. 

 Ze shora nastíněného principu je patrné, že vlastnické právo, ačkoliv se jedná o právo 

absolutní, má určité meze, které je každý vlastník povinen respektovat, tedy že vlastník věci 

s předmětem vlastnictví nemůže zacházet zcela libovolně. Pokud je tedy osoba vlastníkem 

věci, požívající ochrany podle zvláštního právního předpisu, je obsah jeho vlastnického práva, 

ve smyslu oprávnění věc držet, užívat a nakládat s ní, do jisté míry omezen. Je omezen 

obecným zájmem na ochraně a zachování věci, chráněné zvláštním právním předpisem, tedy i 

obecným zájmem na zachování kulturního a přírodního dědictví.  
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Jakožto konkrétní příklad trestného činu zneužívání vlastnictví lze uvést případ, jímž 

se zabýval Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 16.08.2006, č.j. 8 Tdo 924/2006. 

V předmětném rozsudku šlo o případ obviněných, kteří byli uznáni vinnými trestným činem 

zneužívání vlastnictví, jehož se podle popsaných skutkových zjištění dopustili tím, že jako 

vlastníci nemovitosti v Českém Krumlově a pozemku, které jsou zapsány jako kulturní 

památka v Ústředním seznamu nemovitostí kulturních památek, postavili dvoupodlažní 

přístavbu restaurace a kryté terasy, přičemž ve stavbě pokračovali i poté, co jim rozhodnutím 

Městského úřadu v Českém Krumlově – stavebního úřadu bylo nařízeno ihned zastavit 

veškeré stavební práce; tímto svým jednáním podstatně změnili vnější vzhled budovy a 

poškodili tak tuto nemovitou kulturní památku, která se nachází v městské památkové 

rezervaci a zároveň je součástí vnitřního města Českého Krumlova, zapsaného v seznamu 

světového přírodního a kulturního bohatství UNESCO. 

 

Ve vztahu k památkovému dědictví má význam i ustanovení § 228 trestního zákoníku, 

vymezující skutkovou podstatu trestného činu poškozování cizí věci. Toto ustanovení sice 

nevede primárně k ochraně kulturního dědictví, ale k ochraně jakékoliv věci cizí, tedy věci, 

nenáležící pachateli trestného činu, ale z hlediska ochrany kulturního dědictví je zde 

významný odst. 3, písm. c) § 228 trestního zákoníku, podle kterého kvalifikovanou skutkovou 

podstatou trestného činu poškození cizí věci je, spáchá-li se takový trestný čin na věci, která 

požívá ochrany podle jiného právního přepisu. Jiným právním předpisem je zde myšlen zákon 

o státní památkové péči a jeho právní úprava ochrany kulturních památek, ale i zákon o 

ochraně přírody a krajiny upravující mimo jiné chráněné části přírody a její přírodní památky.  

Specifickým případem poškozování cizí věci je tzv. „sprejerství“ upravené v 

ustanovení § 228 odst. 2 trestního zákoníku. Toto ustanovení je zaměřeno na jednání, kdy 

pachatel trestného činu postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou cizí věc, čímž jí 

poškodí. Zpřísněná trestní sazba se opět vztahuje na případy, kdy k takovémuto jednání dojde 

na věci požívající ochrany podle jiného právního předpisu. „Jedná se o kazuistickou 

skutkovou podstatu, která je výrazem poslanecké iniciativy směřující k omezení vandalství 

páchaného formou poškozování omítek domů, vagónů dopravních prostředků apod. nátěry 

nebo nástřiky barvou nebo jinou látkou. Narozdíl od trestného činu poškozování cizí věci dle 

ustanovení § 228 odst. 1 tr. zákoníku k trestní odpovědnosti za tento trestný čin se nevyžaduje 

způsobení škody. Druhým rozdílem je, že k poškození věci musí dojít specifickým způsobem, a 



  

to postříkáním, pomalováním nebo popsáním barvou nebo jinou látkou.“
167

 I když je výše 

popsané jednání kriminalizováno, a to již od roku 2001, lze říci, že vymezení této skutkové 

podstaty, jež má působit preventivně, dosud nezabránilo páchání tohoto specifického typu 

vandalství, a to vzhledem k četným případům poškozování cizí věci touto formou, o čemž se 

každodenně můžeme přesvědčit pouhým pohledem na „pomalované“ omítky domů či vagónů 

vlaků. 

Z hlediska ochrany památkového dědictví má význam i právní úprava trestních činů 

proti životnímu prostředí upravená v hlavě VIII. trestního zákoníku.  

 Zákon č. 40/2009, trestní zákoník nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010 a nahradil tak 

předchozí zákon č. 140/1961 Sb. Právě nový trestní zákoník z roku 2009 zcela nově zavádí 

samostatnou hlavu vymezující skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí. 

Předchozí trestní zákoník totiž upravoval problematiku trestných činů proti životnímu 

prostředí v hlavě IV, a to v rámci trestných činů obecně nebezpečných. 

 Záměr vytvořit samostatnou hlavu trestního zákoníku, zaměřenou na ochranu 

životního prostředí, je odůvodněn charakterem životního prostředí jako zájmu chráněného 

trestním zákonem, kdy trestné činy proti životnímu prostředí jsou ve vztahu k trestným činům 

obecně nebezpečným speciální, jelikož jsou namířeny proti specifickému objektu, a to 

životnímu prostředí, jako základnímu životnímu prostoru živočichů, rostlin a v zásadě i 

člověka. 

Kulturní a přírodní dědictví je neoddělitelnou součástí životního prostředí, a proto je 

tato právní úprava na ochranu životního prostředí spjata i s právní ochranou kulturního a 

přírodního dědictví. 

 Trestní zákoník k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškození a ohrožení 

životního prostředí ve svém ustanovení § 293 vyžaduje, aby k takovému škodlivému jednání, 

v jehož důsledku pachatel trestného činu znečistí nebo poškodí kteroukoliv ze složek 

životního prostředí nebo poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo 

zmírnění, došlo porušením zákonů o ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo 

zákonů o ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo zákonů o chemických látkách nebo 

chemických přípravcích, na zvláště chráněných území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí 

oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo. Mezi tyto předpisy patří 

mimo jiné i zákony na ochranu přírodního a kulturního dědictví. „Skutková podstata vyžaduje 

jednání popsané v ustanovení § 293 trestního zákoníku, které navíc musí spočívat v porušení 
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předpisů buď o ochraně životního prostředí, nebo předpisů o ochraně a využívání přírodních 

zdrojů. Jde tedy o trestněprávní normu s blanketní dispozicí, tj. odkazující na právní předpisy, 

které pachatel musí porušit. Který konkrétní předpis musí pachatel porušit, bude odvislé od 

konkrétního případu.“
168

 

 Trestní zákon v ustanovení § 293 odst. 3 písm. a) ukládá vyšší trestní sazbu za skutek, 

kterým dojde k poškození zvláště chráněného území, evropsky významné lokality, ptačí 

oblasti nebo vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo tak, že tím zanikne nebo je 

značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu takového území. Vymezení skutkové podstaty 

tohoto trestného činu napomáhá zejména k ochraně přírodního dědictví a území, na kterém se 

dědictví tohoto charakteru nachází. 

Výše uvedená kvalifikovaná skutková podstata zohledňuje i vstup ČR do Evropské 

unie, a proto je v ní vymezen vysoký stupeň ochrany nejen zvláště chráněných území, ale i 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které dohromady tvoří součást evropské 

soustavy chráněných území Natura 2000. 

 

K ochraně kulturního a přírodního dědictví na území ČR převážně přispívají sankční 

nástroje správního práva. V předpisech regulujících právní ochranu památkových hodnot, 

konkrétně v ZSPP a v ZOPK jsou definovány skutkové podstaty správních deliktů, jakožto 

protiprávního jednání fyzických nebo právnických osob, čímž je založena právní odpovědnost 

pro případ naplnění znaků specifikované skutkové podstaty správního deliktu. Se spácháním 

správního deliktu je spojeno správní trestání, kdy o trestu za spáchaný delikt rozhodne 

příslušný správní úřad. Sankce uložená orgánem veřejné správy na základě zákona má 

zpravidla charakter peněžité pokuty, jejíž výše je zákonem omezena horní hranicí výše částky. 

Konkrétní výše pokuty je pak předmětem správního uvážení příslušného správního orgánu.  

Nutno podotknout, že jak ZSPP zaměřený na ochranu kulturního dědictví, tak ZOPK 

chránící dědictví přírodní rozlišují mezi přestupky fyzických osob a jinými správními delikty 

právnických osob a fyzických osob při výkonu povolání. S ohledem na toto dělení dochází i 

k aplikaci konkrétního právního předpisu při projednávání a rozhodování o správním deliktu, 

kdy je postupováno buďto podle správního řádu nebo podle přestupkového zákona. 

K ochraně památkového dědictví přispívá i zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, 

a to v rámci právní regulace přestupků na úseku kultury a přestupků na úseku ochrany 

životního prostředí.  
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 Právní ochraně kulturního a přírodního dědictví se dostává nejen na úseku správního 

práva, ale i na úseku práva trestního. Rozdíl mezi správními delikty regulovanými předpisy 

správního práva a trestnými činy upravenými trestním zákonem spočívá ve vymezených 

znacích protiprávního jednání a míře jeho dopadu na chráněné hodnoty, přičemž v případě 

spáchání trestného činu rozhoduje o uložení sankce nikoliv správní orgán, ale příslušný soud.  

 



  

 

ČÁST PÁTA: 

PRÁVNÍ OCHRANA KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO 

DĚDICTVÍ VE FRANCII 

 

 

1. Právní ochrana kulturního dědictví ve Francii 

1.1 Legislativní rámec ochrany kulturního dědictví ve Francii 

 

 Za účelem komparace české právní úpravy na ochranu kulturního a přírodního dědictví 

jsem vybrala právní úpravu jedné z evropských zemí, a to Francie, jejíž památková péče patří 

k nejmodernějším v Evropě, a právě proto mohu přistoupit ke srovnání rozdílů v přístupu 

k ochraně památek v obou zemích a poukázat na klady i zápory dvou právních systémů.  

 Právní systém ve Francii je celkově založen na principu, že se právní předpisy této 

země vzájemně doplňují, jinými slovy přijetím nové právní úpravy nedochází k nahrazení 

právní úpravy stávající, ale k vytvoření systému souběžných právních předpisů, o čemž svědčí 

skutečnost, že předpisy na ochranu památek byly v této zemi přijímány od roku 1887 až do 

současnosti a téměř všechny jsou dodnes platné. Dalšími aspekty, jež ovlivnily přístup 

k ochraně památkového dědictví ve Francii, jsou centralizace francouzského úředního 

systému a historické události, konkrétně Francouzská revoluce, v jejímž důsledku došlo 

k masivnímu ničení památek a vzniku uvědomění si potřeby ochrany těchto statků.  

 Jak je uvedeno výše, systém francouzské památkové péče je realizován 

prostřednictvím mnoha souběžně platných předpisů, které se navzájem doplňují. Tato 

skutečnost vyvolávala řadu orientačních obtíží v oblasti právní úpravy památkové péče, 

jelikož tuto problematiku regulovalo téměř 200 různých právních předpisů. Jistou změnu 

tohoto „chaotického“ systému přinesl až code du patrimoine (zákoník francouzské památkové 

péče), vydaný na základě nařízení vlády č. 2004-178 ze dne 20. února 2004.
169
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 Code du patrimoine upravuje základní legislativní opatření francouzské památkové 

péče, a to s ohledem na výše uvedenou četnost právních předpisů na úseku ochrany památek, 

tedy účelem tohoto zákoníku je, aby došlo k určité jednotnosti a přehlednosti právních 

předpisů v této oblasti. Stěžejním právním předpisem, na který code du patrimoine svou 

legislativní úpravou navazuje je zákon z roku 1913 o historických památkách,
170

 který zavedl 

tzv. classement neboli zařazení památek do seznamu chráněných památek a jeho následná 

novelizace z roku 1927 přinesla další formu ochrany památkových statků v podobě 

monuments inscrits sur I´Inventaire supplémentaire, představující ochranu památek zapsaných 

do tzv. doplňkového seznamu, přičemž další novelizací tohoto zákona z roku 1943 byla 

v okolí každé památky do vzdálenosti 500 m vymezena ochranná zóna. Tento zákon lze 

považovat za právní předpis, jenž položil základ celému, dodnes platnému systému 

francouzské památkové péče. 

  Vedle zákona o historických památkách do sebe code du patrimoine zakomponoval i 

ustanovení jiných zákonů, jako zákona o založení Národní pokladny pro historické a 

prehistorické památky,
171

 zákona o usměrňování archeologických vykopávek,
172

 zákona o 

archívech,
173

 zákona o námořních předmětech kulturní hodnoty
174

 či zákona o Nadaci 

kulturního dědictví.
175

   

 Zajímavostí je, že za účelem dosažení lepší přehlednosti právní úpravy francouzské 

památkové péče zahrnuje code du patrimoine mimo jiné i jednotlivá ustanovení zákona o 

ochraně přírodních památek a míst charakteru uměleckého, historického, vědeckého, 

legendárního či malebného,
176

 tedy přispívá mimo právní ochranu památek kulturního 

charakteru i k právní ochraně památek přírodních. Nutno zdůraznit, že tento zákon je 

neoddělitelnou součástí zákoníku na ochranu životního prostředí. Code du patrimoine ve 

svém textu dále zahrnuje i sankce vymezené trestním zákoníkem nebo systém daňových úlev, 

majících souvztažnost k památkovému dědictví, v základu regulovaných všeobecným 

daňovým zákoníkem. Některé zákony jsou do code du patrimoine začleněny zcela, jiné jen 

částečně. 

 Code du patrimoine lze považovat za poměrně komplexní legislativní dokument, jenž 

se mimo právní ochrany na úseku památkové péče dotýká i dalších oblastí kultury. Skládá se 
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ze sedmi základních knih, členěných na hlavy, kapitoly, sekce a oddíly. Co se týče 

jednotlivých knih, tak jedna z knih je věnována problematice společné pro celou oblast 

kulturního dědictví, další pak oblastem jako jsou archívy, knihovny, muzea, archeologie, 

historické památky, chráněná místa a území. Závěrečná kniha pak upravuje problematiku 

týkající se francouzského zámořského území. Tento zákoník nabyl účinnosti v roce 2005. 

  

1.2 Právní systém francouzské památkové péče 

 

     Stávající systém právní ochrany památek ve Francii je založen na dělení chráněných 

památek do dvou kategorií. Jedná se o památky požívající vyššího stupně ochrany, tedy 

památky klasifikované jako kvalitativně vyšší, ty jsou pak zapisovány na tzv. seznam 

chráněných památek (Monuments classés neboli Zařazené památky) a památky požívající 

ochrany nižšího stupně, jenž jsou zapisovány do tzv. doplňkového seznamu (Monuments 

inscrits sur I´Inventaire supplémentaire neboli Zapsané památky). Předmětem ochrany může 

být nemovitost nebo její část, movitý historický předmět, varhany, archeologické nálezy nebo 

prostor, který je ukrývá.  Zajímavostí však je, že ačkoliv je Francie v porovnání s ČR značně 

velkou zemí, počet památek zapsaných na těchto seznamech je poměrně nízký, ba dokonce 

srovnatelný s počtem chráněných památek v ČR.  

 Statky zapsané na seznamu doplňkovém představují stavby či jejich části, jejichž 

„historická nebo umělecká kvalita představuje dostatečný zájem na jejich ochraně.“ Návrh na 

zapsání takovéto stavby nebo její části do doplňkového seznamu může být podán 

ministerstvem kultury, regionálním prefektem, vlastníkem dotčené památky nebo třetí 

zainteresovanou osobou. Návrh je adresován Regionálnímu ředitelství kulturních záležitostí 

(Directions régionales des affaires culturelles), které je pověřeno shromážděním nezbytné 

dokumentace a sestavením spisu. Po podání návrhu dojde k posouzení Komisí pro historické a 

kulturní dědictví a za předpokladu, že jej tato komise schválí, je zapsání památky do 

doplňkového seznamu vyhlášeno prefektem dané oblasti. V případě památek zapisovaných na 

doplňkový seznam pak vyhlášení nevyžaduje souhlas vlastníka dotčené památky. Pokud 

vlastník památky nesouhlasí s rozhodnutím o zápisu památky na doplňkový seznam, může se 

ve lhůtě 2 měsíců od vydání příslušného rozhodnutí odvolat. Nemovitost může být i přes tuto 

skutečnost do seznamu zařazena, a to tzv. dekretem Státní rady (Conseil d´Etat). Za 

předpokladu, že vlastník památky zapsáním do seznamu utrpí újmu, může mu být shora 

uvedeným dekretem poskytnut nárok na odškodnění. Má-li u staveb zapsaných na doplňkový 



  

seznam dojít k demolici nebo zásahu v podobě přestavby apod., je třeba tento záměr oznámit 

čtyři měsíce před jeho realizací Regionálnímu ředitelství kultury, které pak může zamýšleným 

zásahům zabránit jen tak, že navrhne předmětnou stavbu zapsat do seznamu zapsaných 

památek, kam jsou zapisovány, jak je uvedeno výše, památky požívající vyššího stupně 

ochrany. Pakliže k takovému návrhu nedojde nebo není schválen, není Regionální ředitelství 

kultury oprávněno zamýšlenému záměru v podobě demolice či přestavby památkového 

objektu zabránit. 

 Naopak stavby zapsané v seznamu chráněných památek neboli classement nemohou 

být demolovány, přestavovány ani přemisťovány bez souhlasu Regionálního ředitelství 

kultury. Návrh na zápis památek požívajících nejvyššího stupně právní ochrany může podat 

ministr kultury, státní správa, vlastník památky nebo opět třetí osoba. Posouzení návrhu je 

v kompetenci Nejvyšší komise pro historické památky a k následnému vyhlášení je oprávněn 

ministr kultury. V případě památek zapsaných na seznam chráněných památek jsou značně 

omezena dispoziční práva vlastníka předmětné nemovitosti a dojde-li k rozhodnutí ministra, 

které se dotýká určité stavby, může být souhlas vlastníka nahrazen dekretem státní rady.
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Každý majetkový převod Zařazené památky zapsané na seznamu chráněných památek, ať už 

jde o prodej, darování či odkaz, musí být vlastníkem památky bezpodmínečně oznámen 

ministrovi kultury, a to ve lhůtě 14 dnů od zamýšleného převodu. Účinky Zařazené památky 

se váží na nemovitost bez ohledu na to, komu je památka převedena a vlastník je při 

zamýšleném převodu vázán povinností upozornit nabyvatele památky na skutečnost, že jde o 

Zařazenou památku. Zařazená památka ve vlastnictví státu, departementu, obce či veřejného 

zařízení může být převedena pouze poté, kdy byl ministr kultury vyzván k předložení svých 

připomínek v dané věci.
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 „Rozdíl v zápisu památek do výše uvedených seznamů spočívá ve stupni ochrany 

zapisovaných statků, od čehož se odvíjí i míra finančních prostředků vynaložených na jejich 

péči, a to v závislosti na konkrétním zařazení. Nutno podotknout, že na ochraně památek, 

zapsaných v seznamu chráněných památek, je deklarován veřejný zájem, zatímco v případě 

památek zařazovaných do doplňkového seznamu tomu tak není.“
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1.3 Orgány a organizace památkové péče ve Francii 

 

 Památková péče patří do odvětví správního práva, a proto je z hlediska výkladu o 

jejích orgánech a celkové organizaci vhodné nastínit systém francouzské státní správy a 

samosprávy.  

 Francouzská republika je členěna do 26 regionů (regions), 100 departementů neboli 

krajů (departements). Departementy se dále rozdělují na 342 arrondisementů, do kterých se 

nevolí žádné zastupitelstvo, mají význam pouze z hlediska zařazení a administrativy. 

Arrondisementy se člení na 4 039 kantonů neboli okresů (cantons – districts), ale ty opět 

slouží jen k administraci a rozdělení voličů. Poslední článek tvoří obce, kterých je ve Francii 

36 782. Obce jsou samosprávné s voleným zastupitelstvem. 

 Na úrovni regionů a departementů působí paralelně státní správa, v jejímž čele stojí 

prefekt a volená samospráva v čele s prezidentem. Z hlediska památkové péče jsou 

rozhodující orgány státní správy, jež v součinnosti s regionálními a departementními 

institucemi zajišťují péči a ochranu památkových statků a památkových území. V této 

souvislosti je třeba zdůraznit roli památkových architektů, kteří jsou speciálně vyškoleni 

v oblasti obnovy památek. 

Jakožto ústřední a tedy řídící orgán francouzské památkové péče je třeba uvést 

Ředitelství architektury a památkového dědictví (Direction de l´architecture et du patrimoine), 

které je nedílnou součástí Ministerstva kultury a komunikací (Ministére de la culture et de la 

communication.) Na úrovni regionů pak hraje klíčovou roli Regionální ředitelství kultury 

(Directions régionales des affaires culturelles), které se dále člení na sekce ochrany památek, 

sestávajících se z oddělení Generálního soupisu památek (Inventaire général des monuments), 

Regionálního archeologického servisu (Service régional de l´archéologie) a servisu 

Regionální konzervace uměleckých památek (Conservation régionale des monuments 

historiques), zaměřující se na rekonstrukci památek zapsaných na seznamu chráněných 

památek. Stěžejní osobou z hlediska památkové péče v regionu je pak Regionální konzervátor 

(Conservateur régional des monuments historiques). Právě on rozhoduje o konkrétních 

rekonstrukcích památek, jejichž pořadí je určováno dle víceletých plánů. 

V rámci regionu dále působí Regionální komise pro památky a místa (Commission 

régionale du patrimoine et des sites), která se vyjadřuje k návrhům na zařazení a zápis 

nemovitostí mezi památky uvedené na seznamech. Prezidentem této komise je prefekt 



  

regionu, který po zasedání komise a projednání příslušného spisu může osobně vydat nařízení 

k zápisu nemovitosti do doplňkového seznamu nebo navrhnout přímo její zařazení.
180

 

Jedná-li se o rekonstrukci památek zapsaných na seznamu chráněných památek 

většího rozsahu, spolupracuje Regionální konzervátor s Hlavním architektem historických 

památek (Architekte en chef des monuments historiques), jenž je pověřen realizací 

jednotlivých projektů. Počet hlavních architektů historických památek je ze zákona omezen a 

navíc je jejich působnost omezena v rámci jednoho regionu.
181

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ochrana památek zapsaných na seznamu chráněných 

památek, tedy těch, jež požívají vyššího stupně ochrany, je realizována na úseku regionální 

správy. Správa na úseku departementů pak zajišťuje zejména péči o památky zapsané na 

doplňkovém seznamu a stavby nacházející se v oblasti chráněných území (Zones de 

protection). Konkrétní činnost vykonávají architekti a urbanisté, kteří vyjma působnosti 

v oblasti památek zapsaných na doplňkovém seznamu zajišťují běžnou údržbu památek 

zapsaných na seznamu chráněných památek. Jejich počet je stejně jako počet hlavních 

architektů historických památek omezen, což vede k jejich neúměrnému zatěžování a tato 

skutečnost představuje jeden z nekritizovanějších problémů francouzské památkové péče.
182

 

 

1.4. Péče o kulturní památky ve Francii 

 

 Péče a s tím spojená obnova francouzských památek je závislá na skutečnosti, v jakém 

ze seznamů je ta která památka zapsána, tedy zda je zapsána na seznamu chráněných památek 

nebo na doplňkovém seznamu. Další podstatnou roli v procesu obnovy památek ve Francii 

hraje hodnota památky a náročnost prací vynaložených na opravu či rekonstrukci a s tím 

spojené financování, bez kterého by obnova památek šla jen těžko realizovat. Rozsáhlejší a 

finančně náročnější rekonstrukce památek zařazených na seznam chráněných památek jsou 

kompetentní zajišťovat Regionální konzervátor spolu  s příslušným Hlavním architektem 

historických staveb. Menší, zpravidla udržovací práce těchto statků jsou pak zajišťovány na 

úrovni departementů Architekty staveb Francie. Památkové objekty zapsané na doplňkovém 

seznamu mohou být restaurovány popř. opravovány jakýmkoliv architektem, přičemž 

zpravidla jsou tito kvalifikovaní architekti dozorováni Architektem staveb Francie. 
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 Co se týče postupu v případě záměru realizovat rozsáhlou obnovu památky, která je 

zapsána na seznamu chráněných památek, je osoba mající tento záměr povinna podat žádost o 

zařazení předmětného záměru do pětiletého programu k Regionálnímu ředitelství kultury. Po 

zařazení památky do tohoto programu je postupem času Hlavním architektem historických 

staveb vypracován projekt zahrnující jak postup při přípravě obnovy památky, tak samotný 

proces realizace obnovy. 

 Co se týče problematiky financování francouzské památkové péče, pak stejně jako 

v ČR jsou zdrojem finančních prostředků na péči o památkové dědictví státní rozpočet, 

rozpočty jednotlivých územních celků a fondy EU. Je třeba zmínit i nepřímou finanční 

podporu prostřednictvím daňových úlev, soukromé zdroje, nadace a na rozdíl od české praxe i 

donátorství. V posledních letech je však ve Francii patrná tendence státní finanční politiky, jež 

je oproti minulosti daleko více zaměřena na poskytování vyšších finančních prostředků na 

soustavnou údržbu památkových statků. Stát se snaží namísto jednorázových a nákladných 

rekonstrukcí podporovat spíše pravidelnou údržbu památkově chráněných objektů a touto 

prevencí pak předejít vynakládání velkých finančních částek na záchranu chátrajících 

pamětihodností. Aby stát dále snížil zatížení státního rozpočtu, učinil kroky v podobě nabídky 

bezplatného převodu vybraného počtu památek ve vlastnictví státu do vlastnictví územně 

samosprávných celků.
183

 

 Na financování záměrů v oblasti památkové péče se tedy podílí stát nebo sám vlastník, 

přičemž k úpravě právních vztahů ve věci financování obnovy památky je uzavírána mezi 

státem a vlastníkem smlouva, vymezující povinnosti obou smluvních stran. Skutečnost, kdo je 

z větší části investorem zamýšlené obnovy, má význam pro určení dalšího postupu, a to 

zejména z hlediska stanovení osoby kompetentní k provádění konkrétních prací. Obecně lze 

říci, že čím je hodnota památky vyšší a náročnost prací větší, tím je finanční spoluúčast státu, 

ale i míra účasti na rozhodování o opravě či rekonstrukci památky významnější. Za 

předpokladu, že obnovu památky z větší míry financuje stát, je projektujícím a provádějícím 

architektem Hlavní architekt památkových staveb. Je tomu tak i v případě, je-li financující 

osobou sice vlastník dotčené památky, avšak do obnovy investuje i stát nebo v případě, že 

vlastník sám nemá dostatek finančních prostředků.  

 Systém dotací a subvencí na obnovu památek je ve Francii mnohem propracovanější 

než v ČR, jelikož udělení dotace od státu vlastníkovi nebrání v tom, aby získal další subvence 

jiného charakteru nebo dokonce kombinaci jak místních tak evropských dotací, čímž může 
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dosáhnout až stoprocentní kompenzace vynaložených finančních prostředků na obnovu 

památky.  

 Poněkud jinak je ve Francii postupováno v případě, že obnovu památky financuje 

pouze a jen vlastník památky. V takovýchto případech Hlavní architekt historických staveb 

vypracuje projekt, avšak samotná realizace obnovy dle vypracovaného projektu je prováděna 

jiným architektem s tím, že Hlavní architekt na provádění prací dohlíží, neboli vykonává 

dozor. 

 Méně náročnější péče o památky zařazené na seznamu chráněných památek v podobě 

udržovacích prací je zajišťována vlastníkem památky za součinnosti Architekta staveb 

Francie, jehož úkolem je danou udržovací opravu buďto připravit prostřednictvím 

vypracování projektu a následně provést nebo pouze navrhnout projekt a dohlídnout na jeho 

provedení. Rozhodující roli v konkrétním postupu opět hraje zdroj financování udržovacích 

prací, kdy v prvním případě práce hradí stát a v druhém případě si je vlastník hradí sám. Za 

udržovací práce památek zapsaných na doplňkovém seznamu je odpovědný sám vlastník 

památky, který však může dostat od státu finanční podporu v podobě subvencí.  

 Jak bylo nastíněno již výše, v případě památek zapsaných na seznam chráněných 

památek jsou značně omezena dispoziční práva vlastníka, avšak vlastník je při udělování 

souhlasu se zapsáním památky do seznamu motivován zejména daňovými úlevami, jež 

mohou dosáhnout výše až 100 %, a to za předpokladu, že vlastník památku zpřístupní 

veřejnosti a při péči o ní spolupracuje s Hlavním architektem historických staveb. Pokud se 

vlastník rozhodne památku veřejnosti nezpřístupnit, mohou daňové úlevy dosáhnout 

maximální výše 50 %. 

 Vlastník památky může vedle státních subvencí za účelem provedení restaurátorských 

či udržovacích prací získat finanční podporu i od jiných subjektů. Těmito subjekty jsou 

především územně samosprávné celky, konkrétně správní orgány regionů, departementů a 

obcí, jež ze svých veřejných rozpočtů výrazně přispívají na obnovu a zachování památkového 

fondu Francie. Jednotlivé samosprávy prostřednictvím intervencí usilují o to, aby památkové 

bohatství nacházející se na jejich území co nejvíce přispělo k místnímu rozvoji a atraktivnosti 

dané oblasti a velmi dobře si uvědomují, že řádná péče o toto bohatství je s tímto záměrem 

neoddělitelně spjata. 

 Není výjimkou, když se na financování jednotlivých záměrů na obnovu či údržbu 

památkového statku ve Francii podílí více subjektů, přičemž v takových případech je způsob 

jejich spolupráce vymezen uzavřením dohody. Dohody mezi státem a územně samosprávnými 

celky bývají nejčastěji uzavírány u projektů vztahujících se k nemovitým památkám. 



  

Kupříkladu na základě vzájemné dohody se řada departementů finančně podílí na péči o 

památky dle následujícího vzorce: u zařazených památek financuje stát 50% celkových 

nákladů, departement 25% a vlastník rovněž 25%. U památek zapsaných na doplňkovém 

seznamu je finanční spoluúčast státu i departementu rovna 20% a vlastník památky financuje 

zbylých 60% nákladů.
184

 

 Z výše nastíněného systému financování péče o kulturní dědictví Francie je patrná 

značná spoluúčast státu, avšak je opět třeba zdůraznit skutečnost, že počet chráněných 

památek ve Francii je vzhledem k rozloze tohoto státu nízký. Velké množství subvencí a 

dotací na obnovu památek logicky podmiňuje předpoklad, že nelze do budoucna očekávat 

výrazné rozšiřování památek zapsaných na shora uvedených seznamech a tedy nárůst 

chráněného památkového fondu. Naštěstí povědomí obyvatel Francie o nutnosti ochrany 

památkového dědictví je natolik velké, že mnohé statky nezařazené na seznamech jsou 

chráněny zcela přirozeným přístupem obyvatel Francie k památkám, ve smyslu jejich ochrany 

a péče o ně. Nedostatkem památkové péče ve Francii je však poměrně slabá ochrana památek 

zařazených na doplňkovém seznamu, která často vede k demoličním přestavbám historických 

staveb, jež nebyly zařazeny na seznam chráněných památek. Tato skutečnost svědčí o tom, že 

výběrový systém zápisu památek na dva seznamy trpí nedostatky, které by bylo třeba 

odstranit přinejmenším zvýšením míry ochrany památek zapsaných na doplňkovém seznamu. 

 

1.5 Územní ochrana památek ve Francii 

 

 Územní památková ochrana ve Francii je zajišťována formou vyhlašování tří druhů 

chráněných území, a to formou vyhlašování pásma kolem památek zapsaných v seznamu 

chráněných památek, formou vyhlašování Chráněných území (Secteurs sauvegardés) a Zón 

ochrany architektonického, urbanistického a krajinného dědictví. 

 Nejdelší tradici z výše uvedených druhů chráněných území má pětisetmetrové pásmo 

kolem památky, zařazené na seznam chráněných památek,
185

 vytvořené původně k zachování 

volného pohledu na památku, k níž se pásmo vztahuje. Následně byl tento nástroj ochrany 

používán k zachování celistvosti historických čtvrtí v okolí památky. 

 V rámci francouzské právní úpravy Chráněných území lze chránit jak exteriéry, tak 

interiéry vybraných statků. Po vyhlášení Chráněného území se stěžejním dokumentem pro 
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danou oblast z hlediska obnovy či rekonstrukce památek stává regulační plán, jenž stanoví 

konkrétní pravidla ochrany včetně závazných regulativů,
186

 vztahujících se k potencionálním 

dostavbám nebo novostavbám památek a vyjma toho i ekonomické, kulturní a sociologické 

analýzy za účelem stanovení možných směrů vývoje daného místa. Regulační plán 

zpracovává architekt určený starostou za spolupráce s příslušným Architektem staveb Francie. 

Architekt staveb Francie pak uděluje souhlas ke všem stavebním změnám v oblasti 

Chráněného území. Vyhlašování, ochrana a péče Chráněných území je v kompetenci státu, a 

to za pomoci Departementního servisu architektury a historického dědictví a jeho Architektů 

staveb Francie. 

 Naopak vyhlašování Zón ochrany architektonického, urbanistického a krajinného 

dědictví je v kompetenci jednotlivých obcí, které za tímto účelem uzavírají smlouvu se 

státem, v níž jsou vymezena jasná pravidla urbanisticko-stavebního rozvoje historických 

staveb. „Cílem vyhlašování těchto zón je organizovaná ochrana okolí památek či zachování 

podoby rozsáhlejších urbanistických celků. Pravidla rekonstrukcí, přestaveb nebo zcela 

nových staveb jsou pro tyto zóny vyhlašována po veřejném projednání a schválení městskou 

radou.“
187

 

 Výše popsaná územní ochrana památkového dědictví Francie je příkladně 

propracovaná, a to zejména s ohledem na právní úpravu Chráněných území a Zón ochrany, 

které mají své závazné plány, jež předem určují míru a podobu zásahů na každé budově. 

Plány ochrany daného území jsou pak nadřazeny všem ostatním urbanistickým dokumentům, 

jsou neustále aktualizovány, a to ve spolupráci s obcemi, čímž je dosaženo ochrany 

památkových hodnot za současného zajištění rozvoje daného území. 

 

Shrnu-li právní úpravu na ochranu kulturního dědictví ve Francii, pak z hlediska 

„slabin“ tohoto systému poukážu zejména na již zmíněný nízký počet chráněných památek, 

spojený se „štědrou“ dotační politikou. Počet chráněných památek se i přes tuto skutečnost 

stále zvyšuje, což má na druhou stranu za následek tendenci ke snižování finanční účasti státu 

na financování památkových statků. Finanční příspěvky státu se pak omezují převážně jen na 

podporu vymezených projektů, zpravidla národního charakteru. Tendence ke snižování 

finanční podpory státu má bezpochyby dopad na stav památkového dědictví, kdy v důsledku 
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zanedbaného stavu památek dochází i ke snižování turistické atraktivity Francie a s tím 

spojenému poklesu příjmů z kulturního turismu. 

Problémy jiného charakteru jsou v oblasti francouzské památkové péče spojeny 

s organizačním uspořádáním památkových institucí, které zajišťují výkon památkové péče. 

Počet specializovaných složek těchto institucí bezpodmínečně vyžaduje vzájemnou 

spolupráci, k čemuž však v praxi v mnoha případech nedochází. Konkrétním příkladem je 

nedostatečná komunikace mezi oddělením soupisu a dokumentace památek s odděleními 

majícími ve své kompetenci obnovu a valorizaci památek. Problémy činí i neúměrně dlouhé 

čekací lhůty v případě restaurátorských a zabezpečovacích prací památek, kdy vlastníci 

památkových objektů musejí čekat dva až tři roky od podání žádosti o přidělení dotace, než je 

jejich projekt zařazen do programu restaurátorských prací, což logicky vede ke zhoršování 

stavu památek a zbytečnému zvyšování nákladů na jejich obnovu.
188

 

Mimo to činí v praxi problémy malý počet architektů, kteří se jakožto odborně 

způsobilé osoby podílejí na péči a obnově památkového dědictví. Jejich nízký počet se odráží 

jak na úrovni regionů, kde sehrávají nezastupitelnou roli při obnově památek zařazených na 

seznamu chráněných památek, ale i na úrovni departementů, a to při zajištění potřebných 

udržovacích a dozorčích prací památek zařazených na doplňkovém seznamu, popřípadě 

v rámci činností v oblasti Chráněných území. Co však nelze jakožto pozitivum památkové 

péči ve Francii upřít je důkladné školení všech odborných pracovníků, podílejících se na péči 

o památkové statky Francie. Otázkou však s ohledem na nízký počet vyškolených architektů 

zůstává, zda péče o památky určitého regionu není realizována dle jednoho subjektivního 

názoru, který nemusí být vždy správný. 

 Inspirací však pro všechny občany ČR může být přístup obyvatel Francie ke snaze o 

zachování a péči o památkové dědictví, který je umocňován masivní popularizací památek 

formou osvěty veřejnosti. Nemalou měrou se na této skutečnosti podílí celková provázanost 

oborů ochrany kulturního dědictví s urbanismem, ochranou krajiny a životního prostředí jako 

celku. 

 Výše byl již nastíněn i problém nedostatečné ochrany památek zařazených na 

doplňkovém seznamu, který je v jistém smyslu vyvážen propracovaným systémem motivací 

vlastníků památek ve formě daňových úlev, dotací a subvencí.  

 Za příklad si ČR může vzít i právní úpravu územní ochrany památek, a to zejména 

právní úpravu Chráněných území a Zón ochrany, k nimž jsou důkladně propracovávány 
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závazné plány, jejichž předností je, že předem stanoví míru a podobu potencionálních zásahů 

na chráněných objektech. Tyto plány jsou pravidelně aktualizovány, což napomáhá rozvoji 

dotčeného území za současného zachování památkových hodnot. 

 

2. Právní ochrana přírodního dědictví ve Francii 

2.1 Legislativní rámec ochrany přírodního dědictví ve Francii 

 

Prvním právním předpisem na ochranu přírody a jeho dědictví ve Francii byl zákon ze 

dne 2. května 1930, o ochraně přírodních památek a sídel. Tento zákon byl založen na 

koncepci přírodního dědictví UNESCO. Byl zaměřen se na přírodní památky a lokality, které 

je třeba zachovat pro jejich hodnoty umělecké, historické, vědecké, legendární či scénické, a 

to na základě principu veřejného zájmu.  

 Stěžejním právním předpisem na ochranu přírodního dědictví ve Francii byl však 

zákon č. 76-629 ze dne 10. července 1976 – zákon o ochraně přírody.
189

 Tento zákon zakotvil 

základy právní ochrany přírodních oblastí a krajiny, zachování živočišných a rostlinných 

druhů, udržení biologické rovnováhy a ochrany přírodních zdrojů. Jako takový se skládal 

ze 43 článků rozdělených do 6 kapitol. V úvodních ustanoveních tohoto zákona byl 

deklarován velmi důležitý princip, a to princip veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny, 

živočichů, rostlin a přírodních zdrojů proti všem příčinám degradace, které mohou tyto 

hodnoty ohrozit. Shora uvedený zákon rovněž deklaroval, že povinností každého je, aby 

zajistil zachování přírodního dědictví, v němž žije a tomuto požadavku musí být přizpůsobeny 

všechny činnosti a výrobní procesy, a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.
190

 

Současná právní ochrana přírody a jeho složek je ve Francii zakotvena v tzv. Kodexu 

životního prostředí (Code de l´environment), který spočívá ve spojení několika, již dříve 

existujících kodexů, jako je kodex územního plánování, kodex o lesnictví, zemědělský 

zákoník, kodex civilního letectví, obecný kodex místních orgánů a veřejného zdraví, kodex 

námořních přístavů a dalších. 

Kodex životního prostředí pojímá právo životního prostředí jakožto autonomní 

odvětví práva, jehož prvotním účelem je zájem na ochraně a zachování životního prostředí, 
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přičemž toto autonomní odvětví práva je založeno na svých vlastních principech, jako je 

princip předběžné opatrnosti, prevence, znečišťovatel platí a dalších.  

Všechny výše uvedené zákony, tedy zákon ze dne 2. května 1930, o ochraně 

přírodních památek a sídel, zákon č. 76-629 ze dne 10. července 1976, o ochraně přírody, ale i 

zákon č. 93-24, o krajině z roku 1993 či zákon č. 95-101 ze dne 2. února 1995, o posílení 

ochrany životního prostředí si kladou za cíl zamezit dalšímu poškozování životního prostředí 

nejrůznějšími druhy znečištění, nekontrolovatelným urbanismem a šetrné nakládání 

s přírodními zdroji. Většina ustanovení shora uvedených zákonů byla kodifikována právě v již 

zmíněném Kodexu životního prostředí, jehož cílem je především snaha o zachování druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, snaha o zachování krajiny, ovzduší, vody a 

půdy.  

Vznik Kodexu životního prostředí (Code de l´environment) byl schválen usnesením č. 

2000-914 ze dne 18. září 2000, o legislativní části zákona o životním prostředí, která byla 

ratifikována zákonem č. 2003-591 ze dne 2. července 2003. Původně se skládal z 6. knih, 

které byly zákonem č. 2003-346 ze dne 15. dubna 2003 doplněny o knihu 7., věnovanou 

právní ochraně životního prostředí Antarktidy. Tento kodex v sobě zahrnuje ustanovení 39 

dříve kodifikovaných právních předpisů. Ochraně přírodního dědictví je v Kodexu životního 

prostředí Francie věnována kniha III. pod názvem „Přírodní oblasti“, která ve svých 

ustanoveních zakotvila významné nástroje na ochranu a zachování přírodního dědictví, a to 

zákonnou úpravu přírodních rezervací, národních parků, přírodních regionálních parků, 

biologických rezervací, tzv. dobrovolných rezervací a pro nás neobvyklé kategorie 

chráněných území, kterými jsou chráněná pobřeží, mořské přírodní parky či krajinářsky 

pozoruhodná místa. 

  

2.2 Kategorie chráněných území ve Francii 

 

 Jednotlivé kategorie chráněných území ve Francii byly nastíněny již výše. Jedná se o 

kategorie národních parků, přírodních regionálních parků, přírodních rezervací, chráněných 

pobřeží, mořských přírodních parků a krajinářsky pozoruhodných míst.  

První národní park ve Francii - Vanoise (Parc National de la Vanoise) byl založen 

v roce 1963 a první přírodní regionální park, odpovídající našim chráněným krajinným 

oblastem, v roce 1970, což dokládá skutečnost, že francouzská ochrana přírody a krajiny je 

poměrně mladá, jelikož kupříkladu ve vyhlašování národních parků byla Francie mezi 



  

posledními evropskými státy. Je však třeba podotknout, že od té doby se územní ochrana 

přírody a krajiny ve Francii vyvíjí velmi rychlým tempem. K tomu značnou měrou 

napomohlo zřízení Ministerstva životního prostředí (Ministére de l´Environnement) v roce 

1970, do jehož působnosti spadá i celostátní Správa ochrany přírody (Direction de la 

Protection de la Nature) i řada dalších institucí a společností na ochranu přírody a jejího 

dědictví. Francie je bohatá i na množství dobrovolných organizací ochránců přírody, jejichž 

nedostatkem ovšem je, že jsou značnou měrou regionálně a tématicky roztříštěné. 

Mezi nejvýznamnější kategorii chráněných území ve Francii patří kategorie 

Národních parků. Kodex životního prostředí se problematikou národních parků zabývá 

v Knize III – přírodní oblasti, Hlavě III – parky a rezervace, Kapitola I – Národní parky. 

Právním předchůdcem této kapitoly je zákon č. 60-708 ze dne 22. července 1960 o vytvoření 

národních parků, jenž kategorii národních parků, jakožto chráněných území vytvořil. Dle 

tohoto zákona byly rozhodujícími kritérii pro založení národního parku potřeba ochrany 

životního prostředí před jakýmikoliv účinky přírodní degradace a potřeba zamezení 

jakýchkoliv umělých zásahů, jež mohou změnit vzhled, složení a vývoj fauny a flory. Národní 

parky dále sloužily jakožto nástroj regulace zemědělství a lesnictví. Na základě zákona z roku 

1960 vzniklo sedm národních parků Francie, a to Národního park Vanoise, Port-Cros, 

východní Pyreneje, Cevennes, Ecrins, Mercantour a Guadeloupe. 

Právní ochrana národních parků obsažená v Kodexu životního prostředí byla v roce 

2006 posílena zákonem č. 2006 – 436 ze dne 14. dubna 2006, o národních parcích, mořských 

parcích a regionálních parcích,
191

 který se vyjma mořských a regionálních parků zabývá 

problematikou národních parků ve své kapitole I. Výše uvedené právní předpisy položily 

základ systému devíti národních parků ve Francii, jež jsou veřejně spravovány organizací 

Parcs Nationaux de France (PNF), přidružené k Ministerstvu životního prostředí (Ministére de 

l´Environnement).  

Území může být prohlášeno za národní park „pokud je zvláštní zájem na zachování 

jeho živočichů, rostlin, vody neboli přírodního prostředí, a proto je důležité chránit toto 

přírodní prostředí před poškozením, jakož i proti jakékoli činnosti, která je způsobilá změnit 

jeho aspekt, složení a vývoj.“ V rámci národních parků Francie se rozlišují tzv. centrální a 

periferní zóny. Uvnitř centrální zóny dochází k regulaci a organizaci některých lidských 

činností, za účelem zabránění jakýchkoliv změn stavu živočichů, rostlin, přírodního prostředí 

a krajiny. Ve vymezených případech může být přístup do centrální zóny národního parku 
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omezen a vstup pak může být povolen jen pro vědecké účely. Naopak na zóny periferní se 

nevztahují žádné zvláštní předpisy a omezení, avšak tyto zóny představují privilegované 

oblasti pro ubytovací zařízení, muzea, výstavy atd.
192

        

Pro každý národní park jsou vytvořena určitá pravidla chování, tak aby došlo 

k prevenci před zásahy a změnami daného území, které by mohly narušit charakter národního 

parku. Kromě toho se v národních parcích zakazuje odhazování odpadků, rušení volně žijící 

zvěře, přítomnost psů, pohyb motorových vozidel mimo silnice, sklizeň, oheň, camping, 

střelné zbraně, lov atd. Omezení, vztahující se k jednotlivým národním parkům, lze pro každý 

z nich doplnit, a to s ohledem na konkrétní specifika toho kterého národního parku. Nařízení, 

vymezující pravidla chování v národních parcích, v podstatě představují kodexy chování, 

jakožto významný nástroj na ochranu životního prostředí.
193

 

Ve Francii existuje k roku 2009 devět národních parků, z toho tři v zámořských 

teritoriích Francie. Národní parky nacházející se v kontinentální části Francie pokrývají 

celkové území 3710 km2 v centrálních zónách a 9162 km2 v periferních zónách. 

 

Další kategorii chráněných území tvoří Regionální přírodní parky (parc naturel 

régional), představující územní ochranu, řízení a rozvoj menších území, bohatých na přírodní 

a kulturní dědictví, jejichž přirozená rovnováha je ohrožena. Právní úprava regionálních parků 

je v kodexu životního prostředí zakotvena v Knize III – přírodní oblasti, Hlavě III – parky a 

rezervace, kapitola III – Regionální parky. 

Regionální přírodní parky se od Národních parků liší svými cíly. Cílem Regionálních 

přírodních parků je sladit přírodní, sociální a ekonomické bohatství venkovských oblastí 

s ohledem na jejich přirozenou rovnováhu. Jedná se o plošně nejrozsáhlejší kategorii 

chráněných území, které jsou koordinovány Federací regionálních přírodních parků Francie 

(Fédération des parcs naturels régionaux de France). Tato federace sdružuje 46 regionálních 

přírodních parků ve Francii, zahrnujících venkovské oblasti včetně obydlené krajiny, 

přírodních oblastí a kulturního dědictví, jenž je s oblastí spjato. Regionální přírodní parky 

vytvářejí přilehlé obce, které mají zájem na vytvoření projektu ochrany svého přírodního a 

kulturního dědictví sdíleného koherentního území. 

Účelem právní úpravy regionálních přírodních parků je ochrana a správa přírodního a 

kulturního dědictví, územní plánování daného území, ekonomický rozvoj, informování 

veřejnosti a experimentování. Federace regionálních přírodních parků Francie tedy svou 
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činností usiluje nejen o ochranu a zlepšení stavu přírodního a kulturního dědictví, ale i o 

harmonický rozvoj území, rozvoj hospodářství a cestovního ruchu, za současného zlepšování 

kvality života obyvatel a zvyšování povědomí veřejnosti o stavu životního prostředí. Tato 

instituce zastupuje zájmy chráněných parků i před vládou, kde se podílí na definování a 

provádění politiky rozvoje pro venkovské oblasti.
194

 

Vytvoření regionálního přírodního parku je podmíněno státním označením, přičemž se 

vždy musí jednat o pozoruhodné území, které je hodnotné s ohledem na charakter krajiny, 

přírodní, historické a kulturní hodnoty. Každý regionální přírodní park má svou vlastní 

správu, která dbá o dodržování ochranných podmínek ze strany zemědělských a 

průmyslových podniků i jednotlivců a mimo to podporuje využití přírodních hodnot daného 

území k výchovnému působení na širokou veřejnost. 

V současné době existuje ve Francii 46 regionálních přírodních parků, z toho se 44 

z nich nachází na území Francie, 1 v Guyaně a 1 na ostrově Martinik. Přírodní parky 

pokrývají 13 % území Francie. 

 

Vyjma národních parků a regionálních přírodních parků je z hlediska ochrany 

přírodního dědictví významná kategorie Přírodních rezervací (reservé naturelle), což jsou 

oblasti bohaté na přírodní dědictví, chráněné zvláštními právními předpisy. Vyhlášení území 

za přírodní rezervaci představuje významný nástroj, jehož smyslem je zabránit přímým 

dopadům lidské činnosti, poškozujícím životní prostředí nebo živočišné a rostlinné druhy, ať 

už se jedná o znečišťování životního prostředí odpady, žhářství, myslivost apod. Přírodní 

rezervace jsou jedním z prostředků k ochraně přírodního prostředí a jako takové jsou 

komplementární ve vztahu k ostatním formám ochrany, jako jsou národní parky, regionální 

parky či k ochraně pobřežní. Přírodní rezervace napomáhají k ochraně stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zastávají i řadu výchovných funkcí a jsou častým 

místem experimentování a vědeckého výzkumu. 

Přírodní rezervace jsou rozděleny s ohledem na jejich cíle, zeměpisnou polohu a 

místní kontext na národní, regionální a přírodní rezervaci na Korsice. Národní přírodní 

rezervace jsou ve Francii vyhlašovány na základě rozhodnutí ministra životního prostředí po 

konzultaci s Národní radou pro ochranu přírody (Conseil national de la protection de la 

nature, CNPN), regionální přírodní rezervace vznikají na základě rozhodnutí Regionální rady 

(Conseil régional), jejímž úkolem je spravovat přírodní dědictví na úrovni regionů, přičemž 
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odpovědnost a správa přírodních rezervací na Korsice byla přenesena na správní orgány na 

území Korsiky, kde rezervace získaly nový statut přírodní rezervace Korsiky (réserves 

naturelles en Corse). 

Francouzské přírodní rezervace jsou seskupeny ve sdružení pod názvem Přírodní 

rezervace ve Francii (Réserves naturelles de France), jehož cílem je centralizovat informace o 

přírodních rezervacích, předávání zkušeností a výsledků experimentů na území rezervací a 

rozšiřování právních informací pro manažery a další. 

Prohlášení území za přírodní rezervaci s sebou přináší četné právní následky v podobě 

zákazu demolice, zásahů či změn na životním prostředí uvnitř rezervace. Zachovány jsou 

zpravidla činnosti, jako je zemědělství, provozování farem či regulovaný lov zvěře. Právní 

režimy v jednotlivých přírodních rezervacích Francie se liší, a to s ohledem na obsah 

vyhlášky, konkretizující rozsah nařízení a zákazů v té které přírodní rezervaci. 

Ve Francii je k roku 2009 vyhlášeno celkem 341 přírodních rezervací, z toho 163 

národních přírodních rezervací, 172 regionálních přírodních rezervací a 6 přírodních rezervací 

na Korsice.
195

 

 

Poměrně zajímavou  záležitostí z hlediska ochrany přírodního dědictví je ve Francii 

možnost vyhlášení tzv. Dobrovolných přírodních rezervací (Réserve naturelle volontaire), 

vyhlašovaných vlastníky soukromých pozemků z vlastní iniciativy, ale evidovaných 

centrálními úřady. Jedná se zpravidla o pozemky bohaté na faunu a flóru, mající zvláštní 

význam z hlediska vědeckého, ekologického, geologického, paleontologického či fosilního. 

Vyhlášení dobrovolné přírodní rezervace předchází podání žádosti vlastníka soukromého 

pozemku, adresované prefektovi, který po obligatorních konzultacích s dotčenými orgány, 

souhlas s vyhlášením udělí či odmítne. Udělené povolení má platnost po dobu 6 let a je mlčky 

obnovitelné. Na území dobrovolné přírodní rezervace obecně platí, že jakékoliv zásahy, jež by 

mohly ohrozit volně žijící živočichy nebo planě rostoucí rostliny mohou být regulovány nebo 

dokonce zakázány. Tento v Evropě unikátní nástroj ochrany přírodního dědictví dává 

vlastníkům soukromých pozemků možnost, podílet se na památkové péči a ztotožnit se se 

snahou o efektivní ochranu přírody. Obyvatelstvo Francie stále častěji využívá tohoto nástroje 

k zachování multi-funkčností svých přírodních oblastí.
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Další početnou kategorii chráněných území tvoří tzv. Terrin du conservatoire du 

littoral, což lze volně přeložit jako „Chráněné pobřeží“, a to jak mořské, tak říční nebo 

jezerní. Tato chráněná území jsou regulována zákonem z 10. července 1975. Ochrana pobřeží 

je v působnosti ministerstva životního prostředí. Cílem právní úpravy chráněných území 

tohoto charakteru je ochrana realizovaná prostřednictvím pozemní kontroly pobřeží Francie, 

ekologická, geografická vyváženost chráněných území, rehabilitace vymezených lokalit a 

zachování tradičních zemědělských krajin. 

Stěžejní veřejnou institucí v oblasti Chráněných pobřeží je tzv. Konzervatoř pobřežní 

ochrany (Le Conservatoire du littoral), která je členem Světové unie na ochranu přírody 

(IUCN), a jako taková vznikla v roce 1975. Jejím úkolem je regulace politiky k ochraně 

přírodních oblastí, krajiny, moře, jezer a francouzských pobřeží. Své úkoly plní i v přilehlých 

obcích ústí řek a jezer.  

 

Zákonem č. 2006 – 436 ze 14. dubna 2006, o národních parcích, mořských parcích a 

regionálních parcích byl vytvořen nový typ chráněného území – Mořské přírodní parky, 

současně regulovaného Kodexem životního prostředí v Knize III – přírodní oblasti, Hlava III 

– parky a rezervace, Kapitola – IV – Mořské parky. 

 Tato kategorie slouží jakožto nástroj ochrany mořských oblastí a jejich dědictví, a to 

zavedením integrovaného přístupu a metod právní ochrany těchto oblastí. Cílem právní 

úpravy této poměrně nové kategorie chráněných území je obnovení dobrého ekologického 

stavu mořských vod a jejich prostředí včetně ochrany vymezených druhů rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí vymezených oblastí, udržitelné využívání přírodních zdrojů, 

integrované řízení pobřežních zón, udržení a posílení námořníko kulturního dědictví
197

 a 

zachování hodnot sociálně-ekonomických, vědeckých a vzdělávacích. K počátku roku 2010 

byly ve Francii vytvořeny následující mořské parky: Marine Parc Iroise v Bretani (vytvořený 

v roce 2007) a přírodní mořský park (vytvořený v roce 2010). Připravovány jsou následující 

projekty: přírodní mořský park na pobřeží Vermeille, přírodní mořský park Tarente a ústí 

Gironde, přírodní mořský park ústí Somme Authie Manche a přírodní mořský park Mor Braz. 

 

Následující kategorie  chráněných území je z hlediska české právní úpravy rovněž 

neobvyklá. Jedná se o tzv. krajinářsky pozoruhodná místa (site classé), jež mohou být o 

rozloze od jednoho do několika tisíc hektarů a jsou svou povahou hodná zvláštního zřetele, a 
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proto se zde uplatňuje specifický režim ochrany. Jedná se o lokality významné z hlediska 

životního prostředí, bohaté na umělecké, historické, vědecké, scénické nebo legendární 

hodnoty. Mohou to být například jednotlivá jezera, masy, skalní útvary,
198

 souostroví,
199

 

jeskyně,
200

 propasti,
201

 hory,
202

 lesy, ale i kulturní památky tvořící krajinné dominanty. 

Existují dvě úrovně ochrany. První je tzv. „Ranking“, představující velmi silnou ochranu 

těchto krajinářsky pozoruhodných míst, jejímž cílem je zachování stavu dotčených území 

v původní podobě. Zásahy či změny na takovýchto místech mohou být činěny jen na základě 

zvláštního povolení, přičemž závisí na povaze zásahu, zda je příslušné povolení uděleno na 

úrovni regionů nebo departementů. V místech požívajících tohoto vyššího stupně ochrany je 

zcela zakázáno kempování, táboření, zobrazování reklam apod. Druhý, nižší stupeň ochrany 

představují místa, zapisovaná do tzv. Doplňkového seznamu lokalit, což danému místu 

zaručuje minimální záruky ochrany. Zapsání lokality na tento doplňkový seznam má za 

následek, že v případě záměru zásahu či změny stavu nebo vzhledu místa musí vlastníci 

takového místa o tomto záměru informovat příslušnou správu, a to nejméně 4 měsíce předem, 

přičemž následně Architekt staveb Francie k záměru vysloví svůj názor a udělí či odmítne 

souhlas.
203

 

 

Závěrem bych se zmínila o francouzské regulaci jednoho ze zdrojů nebezpečí pro 

životní prostředí, a tím i pro přírodu a její dědictví, a to právní regulaci pohybu motorových 

vozidel v přírodních oblastech, jejímž cílem je sladit ochranu přírody s lidskou činností 

v podobě řízení motorových vozidel. Tato právní úprava byla zakotvena zákonem ze dne 3. 

ledna 1991. V současné době je kodifikována v Kodexu životního prostředí, konkrétně 

v článcích L. 362-1 a následujících tohoto kodexu. Předmětná regulace se vztahuje na celé 

území státu a představuje 3 základní principy. První princip spočívá v tom, že pohyb 

motorových vozidel v přírodních oblastech je zakázán. Pohyb motorových vozidel je tak 

povolen pouze na pozemních komunikacích v rámci veřejného provozu. Druhým principem 

je, že starosta obce je oprávněn zakázat přístup motorových vozidel k určitým cestám či 

oblastem, a to z ekologických důvodů, jako jsou veřejný klid, čistota ovzduší, ochrana 

živočišných nebo rostlinných druhů, ochrana přírodních oblastí, krajin nebo z důvodu 
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estetického, ekologického, zemědělského či lesnického rozvoje. Tato opatření se nevztahují 

na vozidla veřejných služeb a nelze je použít trvale ani na vozidla užívaná k profesionálnímu 

výzkumu, provozu a údržby přírodních oblastí, vozidla záchranné služby, traktory a provoz 

zařízení pro zemědělské a lesní hospodářství. Třetím principem je, že provoz sportovních 

motorových prostředků za účelem rekreace podléhá zvláštnímu povolení.  

Výše nastíněná právní úprava pohybu motorových vozidel v přírodních oblastech 

Francie je bezesporu účinným nástrojem pro ochranu přírody a jeho dědictví, jelikož pohyb 

nejrůznějších druhů motorových vozidel, kterých je využíváno pro jízdu v „terénu“, jako jsou 

čtyřkolky, motocykly, sněžné skútry a další má negativní dopad v podobě způsobení škody na 

životním prostředí, znečištění stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 

celkově na stav přírody a jejího dědictví.  

 

Francie je zemí, jež se může pyšnit bohatým přírodním dědictvím, nacházejícím se 

v rozdílných klimatických podmínkách, v podobě horských oblastí, plání, bažin, ale i 

mořského pobřeží, což dokládá rozmanitost přírodních krás Francie. 

K ochraně přírodního dědictví ve Francii přispívá právní regulace chráněných území, 

vymezená v Kodexu životního prostředí (Code de l´environment), který představuje základní 

pramen práva na ochranu životního prostředí ve Francii a jako takový v sobě zahrnuje mnoho 

jiných kodexů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí ve Francii. 

Kritika neefektivního uplatňování právní úpravy na ochranu přírodního dědictví ve 

Francii je z důvodu nedostatečného prosazování jednotlivých ustanovení kodexu na ochranu 

přírody směřována zejména k odborníkům a sdružením, vykonávajícím působnost v oblasti 

ochrany přírody. Ti se však brání tvrzením, že bez potřebných finančních a lidských zdrojů 

nelze předmětnou právní úpravu efektivně prosazovat, jelikož příslušná sdružení jsou sice 

z velké části odpovědná za prosazování práva na ochranu přírody, avšak na druhou stranu 

neustále dochází ke snižování rozpočtů těchto sdružení a personálního obsazení, 

zapříčiněného mimo jiné i neochotou jednotlivých členů sdružení věnovat svůj čas cílům 

ochrany přírody. 

Jiný důvod pro nedostatečnou účinnost ustanovení na ochraně přírody je spatřován 

v laxnosti soudů ve Francii, které případné porušení zákona postihují nedostatečnými 

sankcemi, jež pak nepůsobí represivně. 

Je třeba zajistit i zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti stavu životního prostředí a 

jeho složek, jelikož ne každý cítí vzájemnou souvztažnost a proces ovlivňování se člověka a 

přírody navzájem. Je nezbytné vzbudit v lidech zájem o ochranu přírodního dědictví, a to tak, 



  

aby došlo k uvědomění si skutečnosti, že ochrana těchto hodnot je z dlouhodobého hlediska 

pro přežití lidstva nezbytností. 

 

3. Komparace právní ochrany památkového dědictví v ČR a ve Francii 

 

Systém francouzské památkové péče bezesporu není a ani nemůže být totožný se 

systémem památkové péče v ČR, a to s ohledem na právní principy, tradice a historická 

východiska obou zemí. Smyslem komparace obou právních systémů na ochranu památkového 

dědictví je, nastínit jednotlivá specifika a charakteristické rysy dvou rozdílných systémů, 

poukázat na jejich silné a slabé stránky. 

Především je třeba poukázat na skutečnost, že francouzská legislativa na ochranu 

památkového dědictví je mnohem více provázána s právní úpravou i jiných, souvisejících 

oborů, a to především s právní úpravou na ochranu životního prostředí, výstavby, cestovního 

ruchu, bydlení a územního plánování. V ČR tato důsledná provázanost chybí, což v praxi 

vyvolává řadu problémů, konkrétně chybí důsledná provázanost oboru ochrany přírody a 

krajiny a oboru památkové péče, u kterých by mělo dojít k patřičné harmonizaci, stejně tak 

jako s právní úpravou na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, urbanismu či 

územního plánování. Všechny tyto obory spolu bezesporu souvisejí a z hlediska efektivní 

ochrany kulturního a přírodního dědictví je nutné zajistit potřebnou provázanost a uvést 

legislativu těchto oborů v soulad. 

Co se týče porovnání institucionálního zabezpečení památkové péče ve Francii a v ČR, 

pak je třeba zdůraznit skutečnost, že institucionální podoba francouzské památkové péče je 

odvislá od administrativně-správního členění země a principu centralizace, s nímž jsou 

spojeny četné zásahy státu v oblasti péče o památkové dědictví. Konec 20. století s sebou 

přinesl částečnou decentralizaci Francie, která měla za následek převedení některých 

kompetencí ze státních orgánů na orgány územně samosprávných celků. Naopak v ČR 

vykonávají převážnou část kompetencí v oblasti památkové péče orgány územních 

samospráv, a to v rámci přenesené působnosti. Systém péče o památky je v ČR v porovnání 

s Francií přehlednější, a to zejména co se týče vztahů mezi jednotlivými správními orgány, 

jelikož realizace péče o památky ve Francii je rozdělena mezi specializované složky na 

několika úrovních, což vede ke špatné orientaci v tomto systému a nezřídka i ke 

komunikačním problémům. 

Rozdíly mezi českou a francouzskou péčí o kulturní památky spočívají ve vymezení 

předmětu ochrany, v definici chráněných statků i v četnosti chráněných památek vzhledem 



  

k rozlohám obou zemí. Oba systémy však shodně deklarují veřejný zájem na zachování 

památkového dědictví a s ním spojené povinnosti vlastníků památek. Předmětem ochrany 

české právní úpravy jsou dle zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči kulturní památky 

a národní kulturní památky, zatímco ve Francii byl zákonem z roku 1913 zaveden 

dvoustupňový systém ochrany, na základě kterého jsou památky klasifikované jako 

kvalitativně vyšší zapisovány do seznamu chráněných památek, zatímco památky 

klasifikované jako kvalitativně nižší do seznamu doplňkového. Definice památky ve Francii 

je koncipována s ohledem na historické a umělecké hodnoty, zatímco definice památky 

v rámci české legislativy je mnohem komplexnější. Konečně vzhledem k územní rozloze 

Francie je počet chráněných památek v porovnání s rozlohou ČR značně malý, jinak řečeno 

srovnatelný s počtem chráněných památek v ČR. Tato skutečnost je spojována se štědrou 

dotační politikou Francie, která je na jednu stranu velmi příznivá, avšak vzhledem k tomu 

mohou finanční prostředky z těchto zdrojů pomoci jen omezenému počtu památkových 

objektů. Problémy činí i nízký počet architektů, podílejících se na péči o památky. 

 Dvoustupňový systém památkové péče ve Francii byl původně vytvořen pro menší 

počet památkových statků, což v současnosti vyvolává řadu problémů. Stěžejní problém je 

spatřován zejména v nedostatečné ochraně památek, zapsaných na doplňkovém seznamu, 

jelikož tyto památky mohou být poměrně snadno přestavovány nebo dokonce demolovány a v 

nejednom případě se jedná o skutečně skvostné historické budovy, jež se v důsledku postupů 

v rámci dvoustupňového systému nepodařilo zařadit na seznam chráněných památek a zajistit 

jim tak odpovídající stupeň ochrany. 

 Problematika financování památkové péče je ve Francii právně upravena mnohem 

důkladněji než v ČR a stát se zde také více na financování péče o památky podílí, avšak je 

třeba poukázat na již zmíněnou skutečnost, že počet chráněných a tedy subvencovaných 

památek ve Francii je poměrně nízký. Jak ve Francii, tak v ČR se uplatňuje možnost 

financování péče o památky kombinací více druhů subvencí, což může vést k získání vyšší 

finanční podpory. Na financování památkové péče se v obou zemích podílejí Ministerstva 

kultury, jiné ústřední orgány státní správy, orgány územní samosprávy a uplatňují se i 

alternativní zdroje financování, jako kupříkladu fondy EU či různé nadace. Nelze opomenout 

ani nepřímé podpory v podobě daňových úlev, jež jsou ve Francii v porovnání s ČR mnohem 

výraznější. Systémem daňových úlev ve Francii by se ČR mohla inspirovat. Dále by bylo 

v rámci české památkové péče vhodné vypracovat lepší systém motivací vlastníků památek, 

zavést finanční spoluúčast státu na provádění odborných studií a projektových dokumentací a 



  

motivovat potencionální sponzory k poskytování finančních příspěvků formou zajištění větší 

míry zvýhodnění sponzorské činnosti. 

 Dalším rozdílem obou systémů památkové péče je míra kompenzace vlastníka 

chráněné památky. Pokud dojde v ČR k prohlášení věci za kulturní památku, nevzniká 

vlastníku památkového statku žádný nárok na odškodnění, nemluvě o skutečnosti, že lze věc 

za kulturní památku prohlásit i bez souhlasu jejího vlastníka. Ve Francii má vlastník památky 

v případě nesouhlasu se zařazením památky na seznam právo podat jakožto opravný 

prostředek odvolání, a to ve lhůtě dvou měsíců od příslušného rozhodnutí o zařazení. Taková 

nemovitost může být i přes podané odvolání do seznamu zařazena, avšak tentokráte nikoliv na 

základě rozhodnutí ministra, ale výnosem Státní rady, přičemž pokud vlastník památky tímto 

postupem utrpí nějakou újmu, může mu být poskytnut nárok na odškodnění. 

Francouzský systém památkové péče má bezesporu mnoho pozitiv, která je třeba 

považovat za příkladná. Jedná se zejména o důsledná školení odpovědných pracovníků a s tím 

související vysoké nároky na jejich práci, což má dopad i na kvalitu práce a na náležitý dozor 

nad restaurátorskými pracemi. Nároky, které jsou kladeny na odbornost odpovědných 

pracovníků ve Francii, značně přesahují českou praxi. Důslednému školení je třeba přisuzovat 

úlohu prevence před možným pochybením při výkonu památkové péče. V ČR by mimo 

potřeby kladení většího důrazu na odbornost jednotlivých pracovníků měla být za účelem 

zajištění efektivního fungování památkové péče zajištěna koordinační, informační a osvětová 

činnost. Potřeba koordinace je nezbytná zejména v oblasti součinnosti orgánů na ochranu 

památkového fondu se stavebními úřady a dalšími složkami státní správy, jejichž činnost se 

zájmů památkové péče dotýká. Je třeba zajistit vyšší míru informovanosti vlastníků kulturních 

památek, ve smyslu poučení o jejich právech a povinnostech a poskytnutí potřebné pomoci při 

realizaci práv a povinností, vyplývajících z vlastnictví chráněné památky. Nemenší význam 

pro oblast památkové péče má i osvětová činnost, která by mohla vyvolat větší zájem 

veřejnosti o památkové dědictví naší země a pozitivně tak působit nejen na myšlení, ale i 

chování naší společnosti. Právě v oblasti informační a osvětové činnosti nám může být 

Francie příkladem, jelikož v této zemi se v nemalé míře uplatňují prezentace památkových 

statků a různorodé akce, organizované za účelem získání zájmu veřejnosti o problematiku 

památkového dědictví. 

 

Přistoupím-li ke komparaci právní ochrany přírodního dědictví v ČR a ve Francii pak 

stěžejním právním předpisem na ochranu přírody a jeho dědictví v ČR je zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, který rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody. 



  

Z hlediska ochrany přírodních památek má v rámci obecné ochrany přírody význam právní 

úprava přírodního parku, což je zcela odlišná kategorie od parku národního, jelikož primárně 

směřuje k ochraně krajinného rázu.  K ochraně krajinného rázu přispívá i právní úprava 

významného krajinného prvku. Dále je třeba v souvislosti s obecnou ochranou přírody zmínit 

právní regulaci územního systému ekologické stability či památného stromu. 

 Oblasti nejcennějšího přírodního dědictví ČR jsou spravovány v rámci zvláště 

chráněných území, která spadají pod zvláštní, neboli územní ochranu přírody a krajiny. Na 

území ČR existuje šest druhů zvláště chráněných území, dělených podle stupně ochrany a 

velikosti dané oblasti, a to národní parky, chráněné krajinné oblasti, řazené mezi velkoplošná 

zvláště chráněná území a národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

rezervace a přírodní památky, patřící mezi zvláště chráněná území.  

Ve Francii je právní ochrana přírodního dědictví, jakožto součásti přírody a v širším 

kontextu součásti životního prostředí zajišťována tzv. Kodexem životního prostředí, jež ve 

svých ustanoveních pokrývá právní regulaci téměř veškeré problematiky životního prostředí, 

tedy právní regulaci vody a jejího prostředí, ovzduší a atmosféry, přírody a jejího dědictví, 

fauny, flóry, prevenci před znečištěním chemickými látkami, biocidy, odpady, zvláštní 

ustanovení pro určité stavby nebo zařízení, prevenci přírodních rizik, prevenci znečištění 

hlukem a další. Tento kodex vnikl spojením několika již dříve existujících kodexů, čímž 

vznikl jednotný zákoník, který chrání životní prostředí a jeho složky jako celek a ve vzájemné 

souvislosti. Právní úprava přírody a jeho dědictví je obsažena v knize III. pod názvem 

„Přírodní oblasti“, která zahrnuje právní úpravu přírodních rezervací, národních parků, 

přírodních regionálních parků, biologických rezervací, tzv. dobrovolných rezervací a pro nás 

neobvyklé kategorie chráněných území, kterými jsou chráněná pobřeží, mořské přírodní parky 

či krajinářsky pozoruhodná místa. 

Právní regulaci jednotlivých oborů životního prostředí v rámci jednoho kodexu, tak 

jak je tomu ve Francii, shledávám z hlediska efektivní ochrany životního prostředí a jeho 

složek za velmi šťastné řešení. Nelze popřít skutečnost, že jednotlivé složky životního 

prostředí jsou navzájem propojeny, neustále se ovlivňují a regulací těchto složek 

formou komplexního právního předpisu dochází k vyloučení možnosti potencionální 

rozporuplnosti jednotlivých právních předpisů na ochranu složek životního prostředí. V 

úvodních ustanoveních Kodexu životního prostředí Francie jsou vymezeny obecné zásady, jež 

deklarují základní principy práva životního prostředí a představují tak i stěžejní principy na 

ochranu přírodního dědictví. Úvodní ustanovení Kodexu životního prostředí konkrétně 

deklarují, že prostor, přírodní zdroje, stanoviště, památky, krajina, kvalita ovzduší, živočišné a 



  

rostlinné druhy, biologická rozmanitost a rovnováha jsou společným dědictvím národa. Dále 

je zde deklarován princip veřejného zájmu na ochraně, obnově a zachování výše uvedených 

hodnot, princip udržitelného rozvoje, jehož cílem je uspokojit potřebu rozvoje současných 

generací, aniž by byla ohrožena schopnost a potřeba rozvoje generací budoucích. Mimo to je 

deklarován princip předběžné opatrnosti, zásada preventivních opatření, princip znečišťovatel 

platí a zásada účasti ve smyslu přístupu každého k informacím o životním prostředí.
204

 

Právní úprava životního prostředí a jeho složek je v ČR na rozdíl od Francie rozdělena 

do několika tzv. složkových zákonů, jako je zákona o ovzduší, zákon o půdě, vodní zákon, 

zákon o ochraně přírody a krajiny, který představuje stěžejní pramen práva pro ochranu 

přírodního dědictví a další. Základní principy životního prostředí jsou vymezeny zákonem č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí, který definuje základní pojmy a principy životního 

prostředí ČR, jež jsou takřka shodné s výše uvedenými principy na ochranu životního 

prostředí ve Francii. 

Z výše nastíněného systému právní ochrany přírodních památek v ČR a ve Francii 

vyplývá, že oba státy využívají mnoho podobných nástrojů k ochraně lokalit, významných 

z hlediska ochrany přírody a jeho dědictví, a to zejména nástroje v podobě vyhlašování 

zvláště chráněných území, jako jsou národní parky, přírodní rezervace, přírodní parky, 

přičemž s ohledem na geografické umístění Francie tato země reguluje i přírodní dědictví 

v podobě mořských pobřeží a mořského dědictví, a to prostřednictvím vyhlašování 

chráněných pobřeží či mořských parků. Pro českou právní úpravu přírodního dědictví je 

neobvyklá francouzská kategorie tzv. krajinářsky pozoruhodných míst, kterou bych v jistém 

smyslu přirovanala k české právní úpravě krajinného rázu, jelikož předmětem ochrany 

krajinného rázu je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, která 

je chráněna před činností snižující její estetickou a přírodní hodnotu, zatímco předmětem 

ochrany krajinářsky pozoruhodných míst jsou lokality významné z hlediska životního 

prostředí, bohaté na umělecké, historické, vědecké, scénické nebo legendární hodnoty. 

 

Komparace právních systémů na ochranu kulturního a přírodního dědictví v ČR a ve 

Francii nám umožnila přiblížit se nejen k pozitivním stránkám francouzské památkové péče, 

kterými by se ČR mohla inspirovat, avšak i k jistým nedostatkům, jimž je třeba se naopak 

vyvarovat. Při srovnávání obou systémů ochrany památkového dědictví je však třeba mít na 

paměti specifické podmínky obou zemí, a to zejména s ohledem na dějinný vývoj, tradice, 
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společenský vývoj, institucionální a organizační uspořádání, což podmiňuje závěr, že nelze 

automaticky přenášet zkušenosti a praktiky jedné země do druhé, avšak na základě porovnání 

kladů a záporů jednotlivých právních systémů je možné identifikovat nedostatky konkrétního 

systému a najít teoretická východiska pro jejich odstranění. 

 

 Právní ochrana kulturního a přírodního dědictví ve Francii patří k nejvyspělejším 

v Evropě. Ačkoliv počet chráněných památek není vzhledem k rozloze Francie příliš vysoký, 

může se tato země pyšnit inspirativním systémem památkové péče. Tento systém je dosti 

ojedinělý, a to v důsledku historického vývoje, kdy náležitou formulací principů památkové 

ochrany došlo k zakotvení jejich zákonného rámce, který byl neustále precizován, až dospěl 

do dnešní podoby. Dalo by se říci, že počátky ochrany památek ve Francii lze považovat za 

počátky moderní evropské památkové péče. Je však třeba poukázat na skutečnost, že ačkoliv 

byly některé principy v době jejich definování moderní a efektivní, postupem času a 

v souvislosti dobovým vývojem mohou působit problémy.  

 Mezi záporné stránky francouzské památkové péče patří omezení počtu chráněných 

památek, nedostatečný stupeň ochrany památek zapsaných na doplňkový seznam vedoucí 

k nežádoucím rekonstrukcím či dokonce demolicím a nízký počet architektů, kteří se 

konkrétní péčí o památky zabývají. Kladnými stránkami památkové ochrany ve Francii jsou 

důsledná školení odpovědných pracovníků v oblasti památkové péče, vzdělávání veřejnosti a 

masivní popularizace kulturního dědictví. Inspirativní je rovněž provázanost ochrany památek 

s urbanismem, ochranou přírody a krajiny a životního prostředí celkově, územním 

plánováním a cestovním ruchem a propracovaný systém motivací vlastníků památek. 

Příkladně propracovaná je rovněž ochrana Chráněných území a Zón ochrany s jejich 

závaznými plány, určujícími míru a podobu zásahů na každé budově.  

 Právní ochrana přírodního dědictví je ve Francii realizovány v rámci právní regulace 

Kodexu životního prostředí, jenž ve svých ustanoveních upravuje téměř veškerou 

problematiku práva životního prostředí, včetně právní úpravy chráněných území, která je 

z hlediska ochrany přírodních památek stěžejní. 

 



  

 

ČÁST ŠESTÁ 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A OCHRANA KULTURNÍHO A 

PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

 

 

1. Účel a cíl územního plánování 

  

Územní plánování je jedním z prostředků ochrany životního prostředí a bezpochyby i 

prostředkem ochrany památkového dědictví. Provázanost nástrojů územního plánování 

s požadavky na ochranu kulturního a přírodního dědictví může účinně napomáhat ochraně 

památkových hodnot. 

 „Územní plánování představuje souhrn opatření, směřujících k vytváření předpokladů 

pro udržitelný rozvoj území, s ohledem na možnosti a meze nakládání s územím a jeho 

účelného využívání, a v tomto smyslu potom směřující k cílené regulaci takového nakládání a 

využívání.
205

 Jde o proces sledující funkční využití a koordinaci činnosti určitého území, 

mající vliv na jeho rozvoj, přičemž je třeba zdůraznit, že se tak děje ve veřejném zájmu. Mezi 

veřejné zájmy, které územní plánování chrání, patří i zájem na zachování hodnot a funkcí 

krajiny včetně jejích „dominantních“ prvků, jimiž mohou být i kulturní památky. 

 

Základním pramenem právní úpravy územního plánování je zákon č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Na tento zákon navazují 

prováděcí právní předpisy jako je vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích využívání území a vyhláška č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Stavební zákon upravuje vztah územního plánování a ochrany památek v ustanovení § 

18 odst. 4, který stanoví, že územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
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archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 

obyvatel a základ jejich totožnosti. Dále se stavební zákon ve svých ustanoveních zmiňuje 

mimo jiné o tom, že úkolem územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území, jeho 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, stanovovat koncepci rozvoje území, včetně 

urbanistické koncepce a s ohledem na hodnoty a podmínky území, uplatňovat poznatky 

zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče. 

Cílem územního plánování je, jak deklaruje ustanovení § 18 odst. 1 stavebního 

zákona, vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 

života generací budoucích. Z tohoto ustanovení vyplývá vztah územního plánování k 

životnímu prostředí a tak i k památkovému dědictví, jelikož udržitelný rozvoj území je 

nerozlučně spjat se stavem životního prostředí a ochranou jeho složek. 

  

2. Nástroje územního plánování 

  

Předpokladem rozvoje území, jež jsou bohatá na památkové hodnoty, je účinné 

využívání nástrojů územního plánování, a to zejména územních a regulačních plánů. V rámci 

této problematiky je z hlediska památkového dědictví stěžejní propojení a koordinace výše 

uvedených nástrojů s plány zásad památkové ochrany památkových lokalit a dalšími 

rozvojovými dokumenty obce. 

Je samozřejmostí, že města a obce, na jejichž území se nachází památkové lokality, by 

měly mít zpracovány přinejmenším územní plán. Existence územního plánu je dokonce 

předpokladem pro zapsání určité památky do Seznamu UNESCO. Ne vždy se však podaří 

zanést do územního plánu natolik podrbnou regulaci, která by zajistila dostatečnou ochranu 

památek. Další nástroj územního plánování však tohoto schopen je, a to právě regulační plán, 

v rámci něhož je možné jednoznačně stanovit podmínky pro stavební, architektonické i 

funkční zásahy do území v souladu s principy na ochranu památkového dědictví. „Regulační 

plán je tedy nejúčinnějším nástrojem k uplatňování vyváženého rozvoje památkových lokalit, 

který poskytuje kvalitní předpoklady pro respektování požadavků ochrany památek, ale i 

jiných požadavků, jako kupříkladu rozvoje cestovního ruchu.“
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Mezi nejvýznamnější zásady územně plánovací dokumentace z hlediska památkové 

péče patří zásada, že regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání by měly být 

stanoveny v souladu s plány zásad ochrany památkových hodnot historického území, 

jednoznačně a do značné podrobnosti, dále že urbanistická řešení nových staveb a přestavby 

musí být regulovány tak, aby byla zachována historická urbanistická struktura a vzhled 

lokality, velké památkové rezervace nebo památkové zóny nelze jako celek řešit jedním 

regulačním plánem v potřebné podrobnosti, je vhodnější tato území rozdělit na menší celky a 

pro ně zpracovat vzájemně koordinované podrobnější regulační plány a konečně že regulační 

plán je zapotřebí projednat s veřejností, reagovat na všechny připomínky a náměty, aby byl na 

minimum omezen negativní vztah místních obyvatel k rozvoji cestovního ruchu a 

k památkové ochraně. 

„Pouze uceleným plánovacím procesem, v jehož průběhu budou zástupci státní správy 

a samosprávy měst a obcí, pracovníci památkové péče, představitelé občanských iniciativ 

schopni dospět ke vzájemné dohodě, lze zajistit rozvoj v historickém území s maximálním 

omezením negativních dopadů.“
207

 

(Blíže k nástrojům územního plánování viz příloha č. 17)  

 

3. Ochrana kulturního a přírodního dědictví v rámci územního plánování 

  

V procesu utváření a realizace územního plánování jsou brány v potaz nejen veřejné, 

nýbrž i soukromé zájmy. Nelze opomenout ani zájmy spojené s ochranou životního prostředí, 

které jsou bezpochyby zájmem nás všech. Prioritou a stěžejním principem územního 

plánování je, jak už bylo řečeno, trvale udržitelný rozvoj, přičemž právě tento princip je velmi 

často těžké skloubit s požadavky ekologickými. Stavební zákon ochranu životního prostředí a 

tím i památkového fondu zohledňuje, a to nejen v souvislosti s cíly územního plánování, kde 

neopomíjí deklarovat potřebu zachování příznivého životního prostředí, ale i v souvislosti 

s projednáváním jednotlivých nástrojů územního plánování, kde se uplatňuje postoj dotčených 

orgánů ochrany životního prostředí, tedy i orgánů státní památkové péče. Tyto orgány jsou 

oprávněny k příslušným návrhům uplatňovat svá stanoviska, která jsou podle ustanovení § 4 

odst. 2 stavebního zákona závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro územně 

plánovací dokumentaci. Stanoviska dotčených orgánů ochrany životního prostředí a orgánů 
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územního plánování však mohou být protichůdná, přičemž v takovém případě stavební zákon 

ve svém ustanovení § 4 odst. 7 odkazuje na postup podle správního řádu. Úloha orgánů 

ochrany životního prostředí a v souvislosti s ochranou památkových hodnot orgánů státní 

památkové péče a orgánů ochrany přírody se uplatňuje i v rámci územního řízení, kdy jsou 

závaznou podmínkou pro vydání územního rozhodnutí právě závazná stanoviska těchto 

orgánů. Do budoucna by bylo vhodné podrobně upravit kompetence orgánů na ochranu 

jednotlivých památkových hodnot v procesu územního plánování, a to tak, že pokud se na 

řešeném území nacházejí statky s různým stupněm památkové ochrany, mělo by být pro daný 

případ stanoveno více dotčených orgánů, aby si každý z dotčených orgánů ručil za ochranu té 

části památkového dědictví, kterou spravuje. 

Pro prosazování zájmů životního prostředí má význam též veřejnost a právo jejího 

vstupování do procesu projednávání návrhů spojených s tvorbou politiky územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentace, kdy jednotlivé osoby mohou písemně uplatňovat stanoviska, 

námitky a připomínky. Takto je zajištěna transparentnost celého procesu a právo občanů 

zasahovat do záležitostí veřejných. Ustanovení § 23 stavebního zákona upravuje i možnost, 

aby byla veřejnost při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace zastupována 

zmocněným zástupcem veřejnosti. „Tento zástupce veřejnosti na základě zmocnění 

stanoveného počtu občanů příslušné obce nebo kraje uplatňuje jejich věcně shodné 

připomínky.“
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 Zástupcem veřejnosti může být i občanské sdružení nebo obecně prospěšná 

společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo kulturního 

dědictví. 

 

Z výše uvedeného je patrné, že ochrana kulturního a přírodního dědictví a proces 

územního plánování spolu souvisí. Účelem územního plánování je, jak už bylo řečeno, 

funkční využití území a jeho prostorové uspořádání, ale i ochrana a rozvoj přírodních či 

kulturních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Územní plánování má tedy nejen zamezit, aby docházelo k nepříznivým zásahům do 

stavu památkových hodnot, jakožto součástí životního prostředí, ale též přispět k realizaci 

opatření, která by napomohla ke zlepšení stávajícího stavu. 
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ZÁVĚR 

 

 Umělecké, historické, kulturní, archeologické, přírodní a další památky od pradávna 

obohacují životní prostředí lidských sídel a krajiny. Svou vypovídací schopností napomáhají 

k obecné vzdělanosti a rozvoji jednotlivých národů. Úroveň ochrany a péče o tyto hodnoty 

odráží mimo jiné vyspělost společenského systému a demokracie každé země. Péči o 

památkové hodnoty bychom neměli vnímat jako povinnost, ale především jako morální 

odpovědnost. Odpovědný přístup každého jednotlivce k památkám může ve značné míře 

ovlivnit celkový stav památkového dědictví, jelikož kdyby každý k těmto hodnotám 

přistupoval s takovým respektem, jaký si tyto hodnoty zaslouží, nebylo by zapotřebí právní 

regulace, nicméně skutečnost je mnohdy jiná a proto je tu stát, který svými normami reguluje 

konkrétní práva a povinnosti, jež je jednotlivec povinen respektovat. 

 Pro oblast ochrany světového kulturního a přírodního dědictví hraje právo, jakožto 

forma regulace lidské společnosti, zásadní roli.  Je třeba rozlišovat právní úpravu na 

mezinárodní úrovni a na úrovni národní. Právní regulace mezinárodního práva je specifická 

svým nadnárodním charakterem a sjednocujícími účinky ve smyslu jednotného postupu při 

ochraně předmětných hodnot. Pokud budou všechny státy zachovávat při péči o „světové 

dědictví“ odpovědný přístup, o což mezinárodní úprava ochrany světového kulturního a 

přírodního dědictví usiluje, pak budou naplněny cíle mnoha mezinárodních úmluv, 

pojednávajících o této problematice, v podobě zachování a předání památkového dědictví 

budoucím generacím. Na úrovni jednotlivých států je pak v zájmu ochrany památkového 

dědictví přijímána vnitrostátní legislativa, která se do jisté míry stát od státu liší, a to 

v závislosti na vyspělosti a prioritách dané země. Za účelem efektivní péče by však bylo 

vhodné, aby státy postupovaly jednotně a dodržovaly závazky z přijatých mezinárodních 

úmluv. 

 Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví je na mezinárodní úrovni 

reprezentována mezinárodněprávními dokumenty, z nichž bezpochyby největší význam 

přísluší Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, a to pro její bezmála 

celosvětovou působnost. Jako taková byla přijata v rámci UNESCO a její hodnota nespočívá 

jen v rozsahu působnosti, ale i ve spojení právní ochrany kulturního dědictví s ochranou 

přírody. O této úmluvě lze říci, že je stěžejním pramenem mezinárodní právní úpravy na 

ochranu světového kulturního a přírodního dědictví. 



  

Na půdě Rady Evropy byly přijaty další tři mezinárodněprávní dokumenty, jejichž 

předmětem zájmu je dědictví určitého charakteru. Evropská úmluva o krajině je, jak už 

vypovídá název, zaměřena na ochranu krajiny, přičemž její význam spočívá v pojetí krajiny 

Evropy jako celku bez diferenciace ochrany podle typu, povahy či kvality krajiny. Další dvě 

úmluvy, přijaté na evropské úrovni, jsou přínosem pro ochranu architektonického a 

archeologického dědictví. Úmluva o ochraně architektonického dědictví v Evropě pečuje o 

hodnoty, jež jsou výrazem památkového bohatství evropského kontinentu a jako předmět 

ochrany vymezuje, vyjma památek a architektonických souborů i místa, jakožto díla 

kombinovaná člověkem a přírodou. Úmluva o ochraně archeologického dědictví v Evropě pak 

zajišťuje ochranu památek archeologických, v podobě movitých a nemovitých 

archeologických nálezů, u nichž zdůrazňuje jejich věrohodnou vypovídací schopnost o 

skutečnostech z dob minulých. 

Česká republika ratifikovala všechny výše uvedené mezinárodní úmluvy a s ohledem 

na čl. 10 Ústavy ČR, který stanoví, že mezinárodní smlouva, která je úspěšně ratifikována a 

vyhlášena, se stává součástí právního řádu České republiky, je možné úmluvy na ochranu 

„Světového dědictví“ považovat za pramen právní ochrany českého kulturního a přírodního 

dědictví. Aby ČR dostála svým závazkům v oblasti mezinárodního práva, je třeba, aby 

přistoupila k novelizacím stávajících právních předpisů na ochranu památkového dědictví, a 

to zejména v oblasti péče o krajinu, která zatím plně neodpovídá požadavkům vyplývajícím 

z Evropské úmluvy o krajině. S touto úmluvou je třeba harmonizovat nejen zákon na ochranu 

přírody a krajiny, ale i právní úpravu stavebního zákona a dalších souvisejících právních 

předpisů, zejména zákona upravující oblast památkové péče. Další problematika, kterou je 

třeba na území ČR považovat z hlediska mezinárodních závazků za nevyhovující, je péče o 

archeologické dědictví. Právní úprava v této oblasti by měla být propracovanější, a to ve 

smyslu vymezení konkrétních práv a povinností v přístupu a nakládání s archeologickým 

dědictvím a vymezení kompetencí archeologických institucí a státní správy v oblasti péče o 

toto dědictví. 

Z hlediska mezinárodní ochrany přírodního dědictví nelze opomenout ani význam 

dalších mezinárodních úmluv, a to Úmluvu o mokřadech majících mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva, která hraje neopomenutelnou roli z hlediska ochrany 

přírodních zdrojů v podobě mokřadů, představujících jeden z nezastupitelných biotopů. Dále 

je třeba zmínit Rámcovou úmluvu o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, která formou 

mezinárodní spolupráce přispívá k účinné ochraně a rozvoji Karpat, jakožto přírodního 

dědictví zděděného sedmi státy střední a východní Evropy. Rovněž je třeba uvést Úmluvu o 



  

ochraně fauny a flóry a přírodních stanovišť, jejímž předmětem zájmu jsou lokality bohaté na 

flóru a faunu a jejich přírodní stanoviště, přičemž tato místa je třeba chránit jakožto přírodní 

dědictví v podobě míst přirozeného výskytu planě rostoucích rostlin a volně žijících 

živočichů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je ČR součástí Evropských společenství, jejichž úkolem 

je mimo jiné přispívat k rozvoji kultur a kulturního dědictví jednotlivých členských států a 

k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí včetně přírodního dědictví, je třeba za 

pramen práva na ochranu kulturního a přírodního dědictví naší země považovat i právo 

Evropských společenství, a to jak právo primární, tak sekundární.  

 

Kulturní a přírodní dědictví je na území ČR mimo prameny práva mezinárodního 

charakteru chráněno právními prameny vnitrostátními. Zvolím-li při hodnocení stávající 

právní úpravy ochrany památkového dědictví ČR systematický postup, přistoupím nejprve k 

hodnocení právní ochrany kulturní dědictví.  

Ochrana kulturního dědictví v ČR je realizována zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči. Jedná se o jeden z pramenů správního práva, který spolu s prováděcí 

vyhláškou č. 66/1988 Sb., komplexně upravuje problematiku kulturních památek. Jako takový 

vymezuje práva a povinnosti jejich vlastníků, otázky související s památkovými rezervacemi, 

památkovými zónami a ochrannými pásmy. Mimo to upravuje problematiku archeologických 

výzkumů a nálezů. Z výše uvedeného vyplývá, že se věnuje péči o dědictví architektonické i 

archeologické povahy. Nutno podotknout, že se jedná o zákon v mnoha směrech „přežitý“, o 

čemž svědčí skutečnost, že vešel v platnost již v roce 1987 a nepočítal s poměry, které 

nastanou v souvislosti s přechodem k tržní ekonomice. Potřebných změn však není možné 

dosáhnout dílčí novelizací. Řešením je jen koncepčně nová právní úprava, reagující na změny 

ve společnosti a vytvářející odpovídající právní prostředí pro efektivní péči o památky v ČR. 

V nové právní úpravě by měl být deklarován princip veřejného zájmu na ochraně 

kulturního dědictví, dále by měla jednoznačně definovat, co je kulturní památka a stanovit 

postup při posuzování, zda určitý objekt splňuje definovaná kritéria, ve smyslu popisu hodnot, 

pro které došlo k prohlášení za kulturní památku. Pečlivé, důkladné a srozumitelné definování 

pojmů v zákoně užívaných je předpokladem pro jejich náležité pochopení a aplikaci 

jednotlivých ustanovení zákona. V tomto směru by mělo rovněž dojít ke sjednocení 

terminologie s ostatními platnými právními předpisy, jako je stavební zákon a správní řád a 

mimo to i s mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána. 



  

Mimo výše uvedené je nutné jednoznačně vymezit, kterým procesněprávním 

předpisem je třeba se v případě prohlašování a rušení věci za kulturní památku řídit a stanovit 

jasný postup daného řízení. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nejen prohlašování, ale i 

rušení věcí za kulturní památky musí probíhat dle jednotného právního předpisu. 

Dalším předpokladem pro efektivní péči o památky je kvalitní evidence památek. 

Proto by mělo dojít k nové úpravě účinků zápisu do seznamu kulturních památek, kterému 

v současné době chybí konstitutivní charakter, což má za následek právní nejistotu 

v identifikaci kulturních památek. Předpokladem jednoznačné a nezpochybnitelné ochrany 

nemovitých kulturních památek je veřejná přístupnost seznamu kulturních památek, ve kterém 

budou zapisovány nejen památky samotné, ale i jejich přesná prostorová identifikace včetně 

popisu všech jejich částí a příslušenství. 

Jako v mnoha oborech, i v oboru památkové péče je pociťován nedostatek financí, 

přičemž finanční prostředky představují motivaci vlastníků objektů dotčených omezeními 

vyplývajícími z památkové ochrany, aby o předmět vlastnictví řádně pečovali. Tato motivace 

může být naplněna v případě vytvoření mechanizmů, které by zajistily efektivní, účelné, ale 

rovněž průhledné vynakládání státních prostředků na péči o zachování kulturního dědictví 

formou přímých a nepřímých finančních podpor. Z hlediska efektivnosti takovýchto 

mechanizmů by bylo zapotřebí zkoordinovat spolupráci s obecními a krajskými správními 

orgány, ale i s odborně zaměřenými občanskými sdruženími, jejichž hlavním cílem je právě 

zachovávání kulturního dědictví. 

V oblasti územní ochrany kulturních památek, která je zajišťována vyhlašováním 

památkových rezervací, památkových zón a ochranných pásem by v zájmu efektivní ochrany 

těchto památkově chráněných území měly být vypracovány plány ochrany, konkretizované 

prováděcí vyhláškou, která by stanovila bližší obsahové náležitosti těchto plánů. Rovněž by 

bylo vhodné, aby byly do procesu prohlašování a rušení památkově chráněných území 

zapojeny obce a vlastníci dotčených pozemků, a to přinejmenším formou vyjádření, 

prostřednictvím kterého by zaujali své stanovisko k záměru na vyhlášení památkově 

chráněného území. Za omezení vlastnického práva ve spojitosti s principem veřejného zájmu 

by v každém případě měla být státem jakožto kompenzace poskytnuta náhrada, a to pokud 

možno ze zákona.  

 Značnými nedostatky trpí i právní ochrana archeologického dědictví. Tuto 

problematiku je třeba upravit nově, a to tak, aby vyhovovala požadavkům vyplývajícím 

z mezinárodního práva, konkrétně z Úmluvy o ochraně archeologického dědictví v Evropě.  



  

 Z výše uvedeného je jasné, že právní ochrana kulturního dědictví v ČR nevyhnutelně 

potřebuje přijetí nového památkového zákona, který by zajistil účinnou a vymahatelnou 

ochranu kulturních památek.  

 

Přejdu-li k hodnocení právní ochrany další kategorie dědictví – dědictví přírodního, 

pak je třeba přednostně konstatovat, že stejně tak jako v případě dědictví kulturního je i na 

ochraně přírodního dědictví veřejný zájem, jelikož se jedná o hodnoty, o které je třeba 

v zájmu nás všech pečovat za účelem jejich zachování. Vzhledem ke skutečnosti, že příroda a 

krajina je globálně ohrožena nejrůznějšími ekologickými problémy, je jen na nás, zda ve 

vztahu k přírodnímu dědictví zaujmeme odpovědný přístup a nebudeme upřednostňovat 

ekonomické zájmy nad zájmy ekologickými. 

Z hlediska ochrany památkového dědictví je primární přístup jednotlivce k těmto 

hodnotám, avšak nelze opomenout ani význam právní úpravy dané problematiky a vyjma 

nástrojů právních i nástroje ekonomické a územně plánovací, a to s ohledem na narůstající 

výstavbu, která zasahuje do původního prostředí. Dosavadní výše uvedené nástroje však 

v současné době nejsou natolik efektivní, nakolik by měly vzhledem k významu přírody a 

jeho dědictví být, což je především důsledkem ekonomických zájmů a vidiny blahobytu. Je 

však třeba si uvědomit, že právě stav přírody a celkově životního prostředí je odrazem 

ekonomické prosperity každé země. 

Stěžejním právním předpisem na ochranu přírodního dědictví je zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, který svými ustanoveními přispívá k udržení a obnově 

přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně přírodních hodnot a krás a šetrnému využívání 

přírodních zdrojů. Jako takový je prostředkem právní ochrany přírodního dědictví v podobě 

přírodních jevů, krajinných hodnot a významných přírodních lokalit, charakteristických 

přítomnosti památkových objektů či bohatostí fauny a flóry. Tento zákon přispívá k ochraně 

přírodního dědictví v rámci právní úpravy obecné a zvláštní ochrany přírody a krajiny. 

Z hlediska obecné ochrany přírody a krajiny je památkové dědictví chráněno zejména 

regulací významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability a právní 

úpravou krajinného rázu. Všechny shora uvedené nástroje obecné ochrany přírody a krajiny 

trpí určitými nedostatky, konkrétně v případě významných krajinných prvků chybí obecně 

závazný právní předpis, jenž by specifikoval proces popisu, vymezení a registrace 

významného krajinného prvku, v rámci problematiky územních systémů ekologické stability 

je překážkou nedostatek financí na vytváření těchto systémů, preferování jiných, z hlediska 

individuálních zájmů výhodnějších způsobů využívání území vhodných pro realizaci a nízká 



  

osvěta veřejnosti o významu územních systémů ekologické stability. Nedostatkem právní 

úpravy krajinného rázu je obecnost definice krajinného rázu a absence podzákonné právní 

úpravy v podobě prováděcí vyhlášky, která by tuto problematiku upravila podrobně. 

K ochraně přírodního dědictví nemalou měrou přispívá zřizování tzv. zvláště 

chráněných území, spočívající v územní ochraně přírody a krajiny.  Předmětem ochrany jsou 

zde z hlediska přírodního dědictví především geologické, geomorfologické útvary, naleziště 

nerostů a další přírodní útvary. Zvláště chráněná území jsou důležitým nástrojem nejen pro 

neživou přírodu, ale i pro mnoho zvláště chráněných živočichů, žijících na daném území, 

přičemž pokud by nebylo chování lidí v rámci těchto území cíleně regulováno, hrozilo by 

jejich nenávratné zmizení.. Problémem realizace opatření ve zvláště chráněných územích je 

jako ve většině oborů na ochranu památkového dědictví nedostatek financí a malá míra 

začleňování zvláště chráněných území do života přilehlých regionů, které by tato území 

mohly využít ke zvýšení atraktivity dané oblasti v souvislosti s cestovním ruchem. 

Z hlediska efektivní ochrany přírodního dědictví nelze opomenout ani význam 

ekonomických nástrojů v podobě dotací, daňových úlev a podpor poskytovaných ze Státního 

fondu životního prostředí. Finančních prostředků na ochranu přírodních památečných hodnot 

není dostatek, což v mnohých případech způsobuje nemožnost péče o tyto hodnoty v míře, 

jaké je zapotřebí. V budoucnu by bylo třeba zvýšit míru financování ochrany přírody a 

krajiny, a to jak z veřejných, tak ze soukromých prostředků. 

Je třeba připomenout i roli osvěty veřejnosti, ve smyslu informovanosti veřejnosti o 

stavu přírodního prostředí v ČR, o stavu zvláště chráněných území, o plánovaných a 

uskutečněných opatřeních prováděných za účelem uchování a zlepšení stavu přírodního 

dědictví, o možnostech financování opatření na ochranu chráněných hodnot v podobě 

nejrůznějších dotačních programů a o dalších možnostech na získání finančních prostředků, 

ať už z národních či evropských zdrojů a o možnostech šetrného využívání přírody a krajiny 

k rekreaci, sportu a turistice. Výše nastíněné informační povinnosti mohou vést ke zlepšení 

stavu přírody a krajiny, a to prostřednictvím zapojení veřejnosti do procesů přijímání opatření 

k ochraně přírodního dědictví, čímž dojde k větší zainteresovanosti osob na ochraně 

přírodního dědictví. 

 Dosavadní právní ochrana přírodního dědictví zatím plně nevyhovuje požadavkům 

mezinárodního práva v podobě úmluv, jimiž je ČR vázána. Zejména právní úprava péče o 

krajinu v zákoně o ochraně přírody a krajiny neodpovídá Evropské úmluvě o krajině. 

V rámci zvláštní ochrany přírody a krajiny zákon o ochraně přírody a krajiny právně 

upravuje zejména tzv. zvláště chráněná území, avšak opomíjí vymezit ochranu i jiných částí 



  

přírody a krajiny, majících charakter přírodního dědictví, které však nenesou status zvláště 

chráněných území. Tím zůstává mnoho přírodních památkových hodnot bez náležité právní 

ochrany, což může vést k jejich úbytku či poškození. 

 Stát, jakožto instituce disponující mocí zákonodárnou a výkonnou je odpovědný za 

vytvoření legislativních, ekonomických, sankčních a informačních nástrojů, které jsou 

způsobilé regulovat, usměrňovat a v odůvodněných případech omezovat činnosti mající 

negativní dopad na přírodní dědictví. Mimo to je však na každém z nás, jak k přírodním 

památkám budeme přistupovat a svým individuálním chováním přispívat k jejich náležité péči 

a ochraně. 

 

 Dalšími nástroji na ochranu, tentokráte společnými jak pro kulturní tak přírodní 

dědictví, jsou sankční nástroje správního a trestněprávního charakteru. Stěžejní jsou však 

sankční nástroje práva správního. V předpisech regulujících právní ochranu památkových 

hodnot, konkrétně v ZSPP a v ZOPK jsou definovány skutkové podstaty přestupků fyzických 

osob a jiných správních deliktů právnických osob a fyzických osob při výkonu povolání, při 

jejichž naplnění příslušný správní úřad na základě správního uvážení udělí odpovědnému 

subjektu sankci v podobě pokuty. 

K ochraně památkového dědictví přispívá i zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, 

a to v rámci právní regulace přestupků na úseku kultury a přestupků na úseku ochrany 

životního prostředí.  

Právní ochraně kulturního a přírodního dědictví se dostává nejen na úseku správního 

práva, ale i na úseku práva trestního, a to vymezením skutkových podstat trestných činů, 

jejichž objektem mohou být i památkové hodnoty. 

 

 Za účelem komparace české právní ochrany kulturního a přírodního dědictví byla 

nastíněna právní úprava památkového dědictví Francie, jejíž památková péče patří 

k nejmodernějším v Evropě. Smyslem této komparace byla specifikace kladných a záporných 

stránek dvou právních systémů regulujících stejnou problematiku. V rámci této komparace 

jsem došla k závěru, že systém francouzské památkové péče se v mnohých rysech liší od 

systému památkové péče v ČR, což je důsledkem odlišných právních principů, historického 

vývoje, tradic, francouzského systému státní správy a samosprávy a podoby památkového 

fondu obou zemí. 

Právní ochrana kulturního a přírodního dědictví ve Francii patří k nejvyspělejším 

v Evropě. Má však i své stinné stránky. Mezi záporné stránky francouzské památkové péče 



  

patří omezení počtu chráněných památek, nedostatečný stupeň ochrany památek zapsaných na 

doplňkový seznam vedoucí k nežádoucím rekonstrukcím či dokonce demolicím a nízký počet 

architektů, kteří se konkrétní péčí o památky zabývají. Kladnými stránkami památkové 

ochrany ve Francii jsou důsledná školení odpovědných pracovníků v oblasti památkové péče, 

vzdělávání veřejnosti a masivní popularizace kulturního dědictví. Inspirativní je rovněž 

provázanost ochrany památek s urbanismem, ochranou přírody a krajiny a životního prostředí 

celkově, územním plánováním a cestovním ruchem a propracovaný systém motivací vlastníků 

památek. Příkladně propracovaná je rovněž ochrana Chráněných území a Zón ochrany s jejich 

závaznými plány, určujícími míru a podobu zásahů na každé budově.  

 Právní ochrana přírodního dědictví je ve Francii realizovány v rámci právní regulace 

Kodexu životního prostředí, jenž ve svých ustanoveních upravuje téměř veškerou 

problematiku práva životního prostředí, včetně právní úpravy chráněných území, která je 

z hlediska ochrany přírodních památek stěžejní. 

  

V poslední řadě je třeba z hlediska ochrany kulturního a přírodního dědictví zhodnotit 

význam nástroje územního plánování, jehož účelem je mimo jiné i ochrana přírodních a 

kulturních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. K ochraně památkového dědictví tak přispívají územně plánovací nástroje, a to 

zejména územní a regulační plány. Cílem institutu územního plánování je nejen funkční 

využití území a jeho prostorové uspořádání, ale i ochrana kulturního a přírodního dědictví 

formou zamezení nepříznivých zásahů do památkového fondu a realizací opatření směřujících 

ke zlepšení jeho stavu. 

   

 Ochrana kulturního a přírodního dědictví ČR je nesporně jedním z veřejných zájmů, 

které mají prosazovat a hájit orgány veřejné správy.  Předpokladem efektivního postupu 

těchto orgánů je náležitá legislativní úprava ochrany památkového dědictví. Dosavadní právní 

úprava této problematiky trpí mnoha nedostatky, které je třeba odstranit postupnými 

novelizacemi či přijetím zcela nových právních předpisů. Konkrétně v případě zákona o 

ochraně přírody a krajiny by postačily dílčí novelizace stávajících ustanovení zákona, 

popřípadě rozšíření tohoto zákona o další ustanovení, za účelem náležité ochrany všech částí 

přírodního dědictví, avšak zákon o státní památkové péči je třeba nahradit zcela novou právní 

úpravou, jež by zajistila efektivní péči o kulturní dědictví ČR, pokud možno jednoduchým a 

transparentním způsobem. Otázkou zůstává, jak se s tímto problémem vyrovná nový 

památkový zákon, jehož přijetí se očekává. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 - Kriteria pro zápis památek do Seznamu světového dědictví 

 

Aby památka splňovala kritéria pro zápis do Seznamu, musí: 

a) představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia; 

b) vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového 

období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo 

techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství; 

c) být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních tradicích 

nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé; 

d) být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či 

technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné období historie 

lidstva; 

e) být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo využívání půdy, 

typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště v případě, kdy by tyto prvky 

mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn; 

f) být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami či 

vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu (Výbor 

světového dědictví zastává názor, že toto kritérium by mělo být důvodem pro 

začlenění do Seznamu pouze za výjimečných okolností a ve spojení s dalšími 

kulturními nebo přírodními kritérii). 

 

Pramen: http://www.npu.cz/pp/dokum/unesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Příloha č. 2 - Formy pomoci poskytované Výborem pro světové dědictví 

  

a) výzkumy týkající se uměleckých, vědeckých a technických problémů vyplývajících 

z ochrany, zachování, prezentování a obnovy kulturního a přírodního dědictví; 

b) ustanovení expertů, techniků a zkušených pracovníků, aby bylo zajištěno správné 

provedení prací; 

c) školení pracovníků a specialistů na všech úrovních v oblasti označení, ochrany, 

zachování, prezentování a obnovy kulturního a přírodního dědictví; 

d) dodání zařízení, které dotyčný stát nevlastní nebo nemůže získat; 

e) půjčky s nízkým úrokem nebo bezúročné půjčky splatné na dlouhodobém základě; 

f) poskytnutí, ve výjimečných případech a ze zvláštních důvodů, nenávratných 

příspěvků. 

 

Pramen: čl. 22 Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

 

Příloha č. 3 - České památky UNESCO 

 

 

 

PRAHA (zápis 1992)  

Historické jádro Prahy je ve světě neobvyklý soubor městských staveb, kde se 

prolínají architektonické slohy od románského přes gotiku, renesanci, baroko až po 

kubismus a funkcionalismus. V roce 1998 jej nadace World Monuments Fund 

zařadila mezi sto nejohroženějších památek světa  

 

ČESKÝ KRUMLOV (zápis 1992)  

Historické jádro Českého Krumlova pochází ze 13. století a nese gotické, 

renesanční i barokní prvky. Je příkladem středověkého sídla, jehož architektonické 

dědictví zůstalo netknuté téměř pět století  

 

TELČ (zápis 1992)  

Historické jádro Telče je ceněné pro své renesanční náměstí s podloubím a pozdně 

gotický zámek  

 

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU (zápis 

1994)  

Kostel pocházející z 18. století je vrcholným dílem Jana Blažeje Santiniho, v jeho 

stylu se prolíná baroko s gotikou  



  

 

KUTNÁ HORA (zápis 1995)  

Historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Panny Marie v 

Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s 

množstvím dochovaných soukromých obydlí. Sedlecká katedrála je ceněna jako 

jeden z prvních příkladů obnovy starší poničené gotické stavby ve stylu barokní 

gotiky  

 

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL (zápis 1996)  

V areálu se kloubí barokní architektura s gotikou lednického a valtického zámku. 

Zajímavé jsou krajinné úpravy vycházející z anglických parků. Areál patří k 

největším lidskou rukou dotvořeným krajinám v Evropě  

 

HOLAŠOVICE (zápis 1998)  

Stavební soubor 17 statků s typickými štíty je příkladem mimořádně zachované 

tradiční vesnice ve střední Evropě s množstvím dobře udržovaných domů 

postavených ve stylu jihočeského baroka  

 

ZÁMEK A ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI (zápis 1998)  

Areál arcibiskupského zámku a jeho zahrad (Květné a Podzámecké) je výjimečně 

uchovanou ukázkou barokního zámeckého sídla  

 

ZÁMECKÝ AREÁL V LITOMYŠLI (zápis 1999)  

Renesanční zámek italského stylu pocházející ze 16. století byl doplněn pozdně 

barokními prvky. Je podobně jako kroměřížský zámek jedinečně dochovaným 

příkladem šlechtického sídla svého druhu  



  

 

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI (zápis 2000) Olomoucký 

barokní čestný sloup je vůbec největším seskupením barokních soch v jedné 

skulptuře ve střední Evropě  

 

VILA TUGENDHAT V BRNĚ (zápis 2001)  

Stavba německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe je jedinečným 

příkladem meziválečné funkcionalistické architektury  

 

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ A BAZILIKA SV. PROKOPA V TŘEBÍČI (zápis 2003)  

Zatím poslední zapsaná památka, město Třebíč po několikaleté práci dosáhlo zápisu pro židovské gheto a románsko-

gotickou baziliku sv. Prokopa. Je paradoxní, že rozhodnutí minulého režimu o demolici židovského gheta, zabránilo 

necitlivým stavebním zásahům do unikátního stavebního celku a umožnilo tak dnešní úspěch ...více 

 

Pramen: Památky UNESCO v ČR: : http:// www.infocesko.cz 

 

 

Příloha č. 4 - Vymezení stěžejních pojmů EÚK 

 

Krajina je část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem 

činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. 

Následující vymezení pojmů je významné z hlediska koordinované mezinárodní 

spolupráce v oblasti ochrany evropské krajiny, kterou je k naplnění cílů EÚK třeba zohlednit 

v politice územního plánování, v environmentálních programech zemědělství a v dalších 

odvětvích, jež mohou přímo či nepřímo na krajinu působit. 

Krajinná politika znamená vyjádření všeobecných zásad, strategií a orientaci 

kompetentními veřejnými orgány, které umožňuje přijetí specifických opatření, zaměřených 

na ochranu, správu a plánování krajiny. 

http://zajimavosti.infocesko.cz/content/vysocina-historicke-zajimavosti-pamatkove-rezervace-mestska-pamatkova-zona-trebic-pamatka-unesco.aspx


  

Cílová charakteristika krajiny znamená přání a požadavky obyvatel, týkající se 

charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními 

veřejnými orgány. 

Ochrana krajiny znamená činnost směřující k zachování a udržení významných nebo 

charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její 

přírodní konfigurace a/nebo z lidské činnosti. 

Správa krajiny znamená činnost, která má z hlediska udržitelného rozvoje zajistit 

pravidelné udržování krajiny, s cílem řízení a harmonizace změn, které jsou způsobeny 

sociálními, hospodářskými a environmentálními procesy. 

Plánování krajiny znamená činnost s výhledem do budoucna, které mají za cíl zvýšení 

hodnoty, obnovu, nebo vytvoření krajin. 

Pramen: čl. 1 Evropské úmluvy o krajině 

 

 

Příloha č. 5 - Všeobecná a zvláštní opatření EÚK 

 

 

Podle čl. 5 Úmluvy jsou všeobecnými opatřeními: 

a) právní uznaní krajiny jako základní složky prostředí, v němž obyvatelé žijí, jako výraz 

      rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich 

            identity; 

b) zavedení a provedení krajinné politiky, zaměřené na ochranu, správu a plánování 

krajiny; 

c) zavedení postupů pro účast veřejnosti, místních a regionálních orgánu a jiných stran, 

      které jsou zainteresovány na definování a provádění krajinných politik; 

d) začlenění krajiny do svých politik územního a urbánního plánování, do své kulturní, 

      environmentální, zemědělské, sociální a hospodářské politiky, jakož i do ostatních 

      politik s možným přímým či nepřímým dopadem na krajinu.  

 

Podle čl. 6 Úmluvy jsou zvláštními opatřeními: 

a) zvyšovaní povědomí občanské společnosti, soukromých organizací a veřejných orgánů 

o hodnotě krajin, jejich úloze a změnách; 

b) podpora vzdělání odborníků v oboru oceňování krajinných celků a činností v krajině a 

podpora vzdělávacích programů v oblasti krajinné politiky, ochrany, správy a 

plánování krajiny určené pro profesionály a pro dotčená sdružení; 



  

c) vymezení vlastních typů krajiny na celém svém území, analýza jejich charakteristik, 

sil a tlaků, které je mění a takto vymezené krajiny vyhodnotit s ohledem na zvláštní 

hodnoty, které jsou jim připisovány zainteresovanými stranami a dotčeným 

obyvatelstvem; 

d) definice cílové charakteristiky krajiny pro vymezené a vyhodnocené krajiny; 

e) zavedení nástrojů pro realizaci krajinných politik, zaměřené na ochranu, správu a 

plánování krajiny. 

Pramen: čl. 5, čl. 6 Evropské úmluvy o krajině 

 

 

Příloha č. 6 - Mokřady mezinárodního významu v ČR 

 

 RS1: Šumavské rašeliniště - 3371 ha, zapsáno 1990 

 RS2: Třeboňské rybníky - 10 165 ha, zapsáno 1990  

 RS3: Břehyně a Novozámecký rybník - 923 ha, zapsáno 1990 

 RS4: Lednické rybníky - 665 ha, zapsáno 1990  

 RS5: Litovelské Pomoraví - 5122 ha, zapsáno 1993  

 RS6: Poodří - 5450 ha, zapsáno 1993 

 RS7: Krkonošská rašeliniště - 230 ha, zapsáno 1993 

 RS8: Třeboňská rašeliniště - 1100 ha, zapsáno 1993  

 RS9: Mokřady Dolního Podyjí - 11500 ha, zapsáno 1993  

 RS10: Mokřady Pšovky a Liběchovky - 350 ha, zapsáno 1998 

 RS11: Podzemní Punkva – 1.57 ha, zapsáno 2004 

 RS12: Krušnohorská rašeliniště – 11224 ha, zapsáno 2006 

Pramen: : http:// www.ochranaprirody.cz 



  

Příloha č. 7 - NATURA 2000 

 

Pramen: : http:// www.nature.cz 

 

Příloha č. 8 - Prohlášení věci za kulturní památku z moci úřední 

 

 

Krok č. Popis kdo 

1 
Podnět vůči MK k prohlášení věci za KP 

 
kdokoli 

2 
Zahájení řízení 

 
MK 

3 
Vyžádání vyjádření KÚ a ORP 

 
MK 

4 
Vyjádření KÚ a ORP 

 
KÚ, ORP 

5 
Další dokazování 

 
MK 

6 
Výzva k seznámení s podklady 

 
MK 



  

7 

Využití možnosti seznámit se 

s podklady 

 

Nevyužití možnosti 

seznámit se s podklady 

 

Účastníci 

řízení 

8 

Akceptovaný návrh na 

doplnění řízení  - návrat 

ke kroku č. 5  

  
Účastníci 

řízení a MK 

9 
Rozhodnutí 

 
MK 

10 

Doručení rozhodnutí vlastníkovi věci a dalším 

účastníkům řízení 

 

MK 

11 
Nabytí právní moci rozhodnutí 

 
MK 

12 

Doručení rozhodnutí  

a) KÚ 

b) ORP 

c) NPÚ 

d) Katastrální úřad  

 

MK 

13 
Vyznačení prohlášení věci za KP v katastru nemovitostí 

 

Katastrální 

úřad 

14 
Provedení zápisu KP do Ústředního seznamu 

 
NPÚ 

15 

Vyrozumění o zápisu KP do Ústředního seznamu 

a) vlastník KP 

b) KÚ 

c) ORP 

d) stavební úřad 

NPÚ 

 

Fakultativní kroky: 

 

5. Provedení dalšího dokazování závisí na správním uvážení MK, které může např. provést 

ohledání věci, zadat vypracování odborného posouzení NPÚ nebo vybrané vysoké škole, 

zadat znalecký posudek na technický stav objektu, atp. 

 

8. Účastník řízení může po seznámení s podklady navrhnout provedení dalších důkazů, jejich 

provedení je však závislé na správním uvážení MK. 

 

12d., 13. Katastrální úřad je informován pouze v případě, že nemovitost byla prohlášena za 

kulturní památku a je předmětem evidence katastru nemovitostí. V ostatních případech o 

výsledku řízení katastrální úřad informován není. Obdobně platí i pro vlastní záznam do 

katastru nemovitostí dle kroku č. 13. 

 



  

14., 15. K postupu dojde pouze v případě, kdy bylo rozhodnuto o prohlášení věci za KP. 

 

15d. Stavební úřad je vyrozuměn o zápisu kulturní památky, je-li kulturní památkou 

nemovitost. 
 

Pramen: Zídek, M.: Procesy podle zákona o státní památkové péči a ve vazbě na tento zákon. Expertiza v oblasti 

výkonu státní správy na úseku památkové péče v nejširších souvislostech. 2008 

 

 
 

Příloha č. 9 - Postup prohlašování kulturní památky za národní kulturní památku 

 

 

Krok č. Popis kdo D/I 

1 
Podnět vůči MK k prohlášení KP za NKP 

 
kdokoli I 

2 

Zpracování materiálu RIA (postup dle Legislativních 

pravidel vlády) 

 

MK D 

3 
Zpracování návrhu nařízení vlády 

 
MK D 

4 

Připomínkové řízení (postup dle Legislativních pravidel 

vlády) 

 

MK D 

5 

Předložení a projednání materiálu v pracovních komisích 

Legislativní rady vlády (postup dle Legislativních 

pravidel vlády) 

 

Úřad vlády I 

6 

Předložení a projednání materiálu na schůzi vlády (postup 

dle Legislativních pravidel vlády) 

 

vláda D 

7 

Příprava materiálu k publikaci ve Sbírce zákonů (postup 

dle Legislativních pravidel vlády) 

 

MK a Úřad 

vlády 
I 

8 
Publikace nařízení vlády ve Sbírce zákonů 

 

Ministerstvo 

vnitra 
D 

9 
Nabytí účinnosti nařízení vlády 

 
MK I 

10 
Vyznačení prohlášení KP za NKP v Ústředním seznamu 

 
NPÚ I 

11 

Oznámení katastrálnímu úřadu o prohlášení KP za NKP 

a připojení mapy se zákresem průběhu hranic NKP a 

listiny s uvedením všech dotčených parcel podle obcí, 

NPÚ D 



  

katastrálních území a parcelních čísel podle evidence 

v katastru nemovitostí 

 

12 Vyznačení prohlášení NKP v katastru nemovitostí 
Katastrální 

úřad 
I 

 

 

Fakultativní kroky: 

 

11., 12. Postup podle těchto kroků se týká pouze nemovitosti prohlášené za NKP, která je 

evidována v katastru nemovitostí. 

 
Pramen: Zídek, M.: Procesy podle zákona o státní památkové péči a ve vazbě na tento zákon. Expertiza v oblasti 

výkonu státní správy na úseku památkové péče v nejširších souvislostech. 2008 

 

 

Příloha č. 10 - Postup v případě práva státu na přednostní koupi nemovité kulturní 

památky 

 

Krok č. Popis kdo 

1 
Nabídka prodeje nemovité NKP vůči MK 

 
Vlastník NKP 

2 

Oznámení vlastníku nemovité NKP, že jeho nabídka je 

přijata, a to ve lhůtě 6 měsíců od doručení nabídky 

 

MK 

3 

Uzavření kupní smlouvy mezi vlastníkem nemovité NKP 

a MK, popř. organizací zřízenou MK 

 

Vlastník NKP, 

MK, popř. 

organizace 

zříz. MK 

4 
Návrh na vklad do katastru nemovitostí 

 

Vlastník NKP, 

MK, popř. 

organizace 

zříz. MK 

5 

Vložení vlastnického práva ve prospěch státu do katastru 

nemovitostí 

 

Katastrální 

úřad 

6 Oznámení změny vlastnictví vůči Ústřednímu seznamu  

MK, popř. 

organizace 

zříz. MK 

 

Pramen: Zídek, M.: Procesy podle zákona o státní památkové péči a ve vazbě na tento zákon. Expertiza v oblasti 

výkonu státní správy na úseku památkové péče v nejširších souvislostech. 2008 

 

 

 



  

 

 

 

Příloha č. 11 - Postup při prohlašování území za památkovou rezervaci 

 

Krok č. Popis kdo D/I 

1 
Podnět vůči MK k prohlášení území za PR 

 
kdokoli I 

2 

Zpracování materiálu RIA (postup dle Legislativních 

pravidel vlády) 

 

MK D 

3 
Zpracování návrhu nařízení vlády 

 
MK D 

4 

Připomínkové řízení (postup dle Legislativních pravidel 

vlády) 

 

MK D 

5 

Předložení a projednání materiálu v pracovních komisích 

Legislativní rady vlády (postup dle Legislativních 

pravidel vlády) 

 

Úřad vlády I 

6 

Předložení a projednání materiálu na schůzi vlády (postup 

dle Legislativních pravidel vlády) 

 

vláda D 

7 

Příprava materiálu k publikaci ve Sbírce zákonů (postup 

dle Legislativních pravidel vlády) 

 

MK a Úřad 

vlády 
I 

8 
Publikace nařízení vlády ve Sbírce zákonů 

 

Ministerstvo 

vnitra 
D 

9 
Nabytí účinnosti nařízení vlády 

 
MK I 

10 
Vyznačení prohlášení PR v Ústředním seznamu 

 
NPÚ I 

11 

Oznámení katastrálnímu úřadu o prohlášení PR a 

připojení mapy se zákresem průběhu hranic PR a listiny 

s uvedením všech dotčených parcel podle obcí, 

katastrálních území a parcelních čísel podle evidence 

v katastru nemovitostí 

 

NPÚ D 



  

12 Vyznačení prohlášení PR v katastru nemovitostí 
Katastrální 

úřad 
I 

 

 

 

Pramen: Zídek, M.: Procesy podle zákona o státní památkové péči a ve vazbě na tento zákon. Expertiza v oblasti 

výkonu státní správy na úseku památkové péče v nejširších souvislostech. 2008 

 

 

Příloha č. 12 - Postup při prohlašování území za památkovou zóna 

 

Krok č. Popis kdo D/I 

1 
Podnět vůči MK k prohlášení území za PZ 

 
kdokoli I 

2 

Projednání záměru vymezení PZ s KÚ a zpracování 

materiálu RIA 

 

MK I 

3 
Zpracování návrhu vyhlášky 

 
MK D 

4 

Připomínkové řízení (postup dle Legislativních pravidel 

vlády) 

 

MK D 

5 

Předložení a projednání materiálu v pracovních komisích 

Legislativní rady vlády (postup dle Legislativních 

pravidel vlády) 

 

Úřad vlády I 

6 

 

Příprava materiálu k publikaci ve Sbírce zákonů (postup 

dle Legislativních pravidel vlády) 

 

MK  I 

7 
Publikace vyhlášky ve Sbírce zákonů 

 

Ministerstvo 

vnitra 
D 

8 
Nabytí účinnosti vyhlášky 

 
MK I 

9 
Vyznačení prohlášení PZ v Ústředním seznamu 

 
NPÚ I 

10 

Oznámení katastrálnímu úřadu o prohlášení PZ a 

připojení mapy se zákresem průběhu hranic PZ a listiny 

s uvedením všech dotčených parcel podle obcí, 

katastrálních území a parcelních čísel podle evidence 

NPÚ D 



  

v katastru nemovitostí 

 

11 Vyznačení prohlášení PZ v katastru nemovitostí 
Katastrální 

úřad 
I 

 

 

Pramen: Zídek, M.: Procesy podle zákona o státní památkové péči a ve vazbě na tento zákon. Expertiza v oblasti 

výkonu státní správy na úseku památkové péče v nejširších souvislostech. 2008 

 

 

 

Příloha č. 13 - Mapa významných krajinných prvků v jihočeském kraji 
 

 

Pramen: : http://www.ceskebudejovice.ochranaprirody.cz 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 14 - Postup hodnocení území z hlediska krajinného rázu 

 

KROKY POSTUPU HODNOCENÍ 
  

VYSVĚTLENÍ POSTUPU PODKLADY  

ETAPA A. VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

1. POPIS NAVRHOVANÉ 

STAVBY NEBO 

NAVRHOVANÉHO VYUŽITÍ 

ÚZEMÍ, 
DEFINOVÁNÍ CÍLE A 

KLÍČOVÝCH OTÁZEK 
  

Popis z hlediska možného 

ovlivnění krajinného rázu 

navrhovanou stavbou nebo 

navrhovaným využitím území,  

konfliktů; 
definování cíle a klíčových 

otázek hodnocení na základě 

obecné charakteristiky území a 

očekávaného vlivu navrhované 

stavby nebo využití území 

Projektová dokumentace (PD) 

navrhované stavby, územně 

plánovací podklad (ÚPP) 

navrhovaného využití území - 

např. urbanistická studie (US), 

územně-plánovací 

dokumentace (ÚPD) 

2. VYMEZENÍ DOTČENÉHO 

KRAJINNÉHO PROSTORU 

(DOKP) 

Vymezení dotčeného 

krajinného prostoru (místa 

nebo několika míst krajinného 

rázu) jakožto území skutečně 

nebo potenciálně zasaženého 

vlivem navrhované stavby 

nebo využití území; vymezuje 

se především pomocí bariér 

očekávané viditelnosti stavby 

(terénní horizonty, okraje 

lesních porostů, hmoty nelesní 

zeleně, horizonty a okraje 

zástavby) a pomocí okruhů 

předpokládaných vlivů 

(vizuálního, hlukového apod.) 
  

Terénní průzkum, 

topografická  mapa, analýza 

fotopanoramat, řezy terénem a 

diagramy viditelnosti 

ETAPA B. HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI A MÍSTA 

3. VYMEZENÍ OBLASTÍ A MÍST 

KRAJINNÉHO RÁZU 
  

Obecná charakteristika širšího 

území (oblasti krajinného rázu) 

a jeho zařazení do krajinných 

souvislostí (biogeografie, 

geomorfologie, vegetační kryt, 

osídlení, kultura, historie); 

vymezení míst krajinného rázu 

v dotčeném krajinném 

prostoru; nejjednodušším 

případem je situace, kdy DoKP 

je totožný s jediným místem 

krajinného rázu 
  

Terénní průzkum, letecké 

snímky, biogeografické 

členění ČR, geomorfologické 

členění ČR, vodní toky, 

krajinářské hodnocení 

(TERPLAN 1972) geologická 

mapa, mapa potenciální 

vegetace, údaje o sídlení, 

historická charakteristika 

území 

4. 
  
  
  
  

IDENTIFIKACE  ZNAKŮ 

KRAJINNÉHO RÁZU A 

JEJICH KLASIFIKACE 
  

Identifikace rysů a hodnot 

jednotlivých charakteristik 

krajinného rázu v dotčeném 

krajinném prostoru (DoKP), 

v místě (nebo  v jednotlivých 

místech) KR – znaky přírodní, 

kulturní a historické 

charakteristiky, přítomnost 

estetických hodnot, 

harmonického měřítka a 

vztahů; klasifikace z hlediska 

významu jednotlivých znaků 

Terénní průzkum, letecké 

snímky, hranice ZCHÚ, VKP, 

ÚSES, biogeografické členění 

- biochory, seznam  kulturních 

nemovitých památek, hranice 

MPR, MPZ, VPR, VPZ, KPZ,  

historické mapy a literatura, 

historická fotodokumentace 
  



  

krajinného rázu dané oblasti 

nebo místa 
  

ETAPA C. – POSUZOVÁNÍ ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU 
  
5. 
  
  

POSOUZENÍ VLIVU NA 

IDENTIFIKOVANÉ ZNAKY 
Posouzení míry vlivu 

navrhované stavby nebo 

navrhovaného využití území na 

identifikované znaky 

jednotlivých charakteristik 

krajinného rázu 
  

Výsledky předchozích kroků 

hodnocení 

6. URČENÍ SNESITELNOSTI 

ZÁSAHU NA ZÁKLADĚ 

ZJIŠTĚNÉ MÍRY VLIVU, 

ZÁVĚR 

Shrnutí výsledků předchozího 

hodnocení, určení únosnosti 

zásahů do jednotlivých znaků, 

zvážení významu a cennosti 

jednotlivých znaků (zásadní, 

spoluurčující, doplňující, 

jedinečné, význačné), 

vyslovení závěru (přijatelný, 

nepřijatelný, na hranici 

přijatelnosti), event. podmínek 

pro minimalizaci zásahu do 

krajinného rázu 

Výsledky předchozích kroků 

hodnocení 

 

Pramen: Vorel. I a kol: Hodnocení krajinného rázu. http://www.usbe.cas.cz 



  

 

Příloha č. 15 - Mapa přírodních parků v ČR 

 

 
Pramen: http://www.ochranaprirody.cz 

 

 

 

Příloha č. 16 - Národní přírodní památky v ČR 

  

Americká zahrada 

Babiččino údolí 

Barrandovské skály 

Národní přírodní památka Blanice 

Boreč (České středohoří) 

Bozkovské dolomitové jeskyně 

Bílé stráně (Litoměřice)      
Cikánka I 

Černá rokle 

Čertova zeď 

Červený kopec 

Kamenná slunce  

Komorní hůrka 

Kotýz 

Kozákov 
Landek 

Lochkovský profil 

NPP Letiště Letňany 



  

Odlezelské jezero 

Panská skála 

Peklo (Česká Lípa) 

Pekárna (jeskyně) 

Národní přírodní památka Pravčická brána 

Rudické propadání 

Semínský přesyp 

Slatinná louka u Velenky 

Stránská skála 

Strážník 

Tereziino údolí 

Vrkoč 

Zlatý kůň 

 
Pramen: http://cs.wikipedia.org 

 

 

Příloha č. 17 - Nástroje územního plánování 

 

 

Územně plánovací podklady (§ 25 stavebního zákona) jsou nejobecnějším nástrojem 

územního plánování. Z hlediska výše zmíněné návaznosti tvoří podklad k pořizování politiky 

územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v konkrétním území. 

Územně plánovací podklady jsou tvořeny územně analytickými podklady, jejichž úkolem je 

zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území s územními studiemi, které ověřují 

možnosti řešení územně technických, urbanistických a architektonických podmínek využití 

území. 

Politika územního rozvoje (§ 31 stavebního zákona) vymezuje v daném období požadavky 

na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, příhraničních a mezinárodních 

souvislostech, přitom má na zřeteli udržitelný rozvoj. Mimo to koordinuje tvorbu a aktualizaci 

zásad územního rozvoje krajů a koncepcí celorepublikového významu. Politiku územního 

rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pro celé území ČR a schvaluje ji vláda. 

Územně plánovací dokumentace navazuje na územně plánovací podklady a přestavuje již 

konkretizující nástroj územního plánování. Tvoří ji: 

a) Zásady územního rozvoje, jakožto nástroj územního plánování krajské samosprávy, 

stanovící požadavky na určení, hospodárné využití a rozvoj území kraje jako celku, 

včetně základních podmínek pro rozvoj jednotlivých obcí. Prostřednictvím tohoto 

nástroje dochází k propojení cílů územního plánování na celostátní úrovni a územní 

plánování na úrovni obcí. Návrh zásad územního rozvoje pořizuje krajský úřad, 

schvaluje je krajské zastupitelstvo a vydávají se formou opatření obecné povahy; 



  

b) Územní plán, jenž konkretizuje cíle a úkoly územního plánování, a to v souladu  se 

zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Stanoví 

urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 

Obsahem územního plánu je vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch, 

ploch pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 

rezervy. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy a schvaluje jej 

zastupitelstvo obce; 

c) Regulační plán, který stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění 

a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 

vytváření příznivého životního prostředí. Zpracovává se pro vymezenou plochu území 

kraje, území obce nebo vojenského újezdu. Schvaluje a vydává jej zastupitelstvo kraje 

či obce nebo Ministerstvo obrany.  

Územní rozhodnutí patří mezi realizační nástroje územního plánování, vydávaný v územním 

řízení, na základě schválené územně plánovací dokumentace. Ustanovení § 77 stavebního 

zákona taxativním způsobem vypočítává, že jde o rozhodnutí o umístění stavby či zařízení, o 

změně využití území, o změně stavby a vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování 

pozemků a o ochranném pásmu. Územní rozhodnutí se však nevydává pro území, pro které je 

vydán regulační plán, a to v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí. 

Ustanovení § 93 stavebního zákona omezuje dobu platnosti všech těchto rozhodnutí, vyjma 

rozhodnutí o ochranném pásmu, na 2 roky, a to za podmínky, že nebyla příslušným orgánem 

stanovena lhůta delší. 

Dalším regulačním nástrojem je pak územní opatření, jež se podle ustanovení § 97 

stavebního zákona vydává ve věci stavební uzávěry a asanaci území. Účelem územního 

opatření o stavební uzávěře je omezení či zákaz stavební činnosti ve vymezeném území, a to 

z důvodu eventuelního ztížení nebo znemožnění budoucího využití území, s ohledem na 

připravovanou územně plánovací dokumentaci nebo jiné rozhodnutí či opatření v území. 

Územní opatření o asanaci území se vydává na území postiženém živelnou pohromou nebo 

závažnou havárií za účelem odstranění jejich následků a pro další využití území. Mimo to je 

vydáváno v souvislosti s odstraněním závadných staveb či z důvodů hygienických, 

bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí. 

 
Pramen: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 

 

 

 



  

RESUMÉ 

 

Legal protection of World Cultural and Natural Heritage  
 

“World Cultural and Natural Heritage” is a legacy that has been left for us by our 

ancestors and that is supposed to get sustained and thus protected so it can be passed on our 

descendents. We speak about a vigorous complex composed of many kinds of legacies that 

give us a true evidence of the historical development of our mankind. 

World Heritage consists of cultural heritage including archaeological, architectural, 

statuary and pictorial heritage. Natural heritage is considered slightly different. It involves the 

landscape, either cultural or transformed by humans, legacy as significant natural resorts and 

others. Yet, this entire heritage belongs to a single entity – the World Cultural and Natural 

Heritage. 

For an efficient sustainable protection of our world heritage, a set of legislative 

regulations for preferably all of the parts of the world heritage shall be provided. Currently, 

this need is represented by four international legal documents: Convention concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage, European Landscape Convention, 

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe and Convention for the 

Protection of the Archeological Heritage of Europe. 

The Czech Republic has ratified all of these agreements and thus implemented them 

into our legal system, i.e. they are legally binding. 

In light of international protection of Natural heritage are significant sequent 

conventions: Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl 

Habitat, Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the 

Carpathians and Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

 

Czech cultural and natural heritage is protected on intranational level by different legal 

acts and implementary regulations to these acts. The most significant ones are the Monument 

Preservation Act, the Nature and Landscape Protection Act and the Building Act. The 

Monument Preservation Act regulates cultural monuments and sights. It defines rights and 

duties of their owners, also deals with sights and monuments reserves, monuments zones and 

environmental corridors. In addition, the Act determines legal regulations of archaeological 

researches and finds. Thus, this Act deals with both, the legal regulations of architectural and 



  

archaeological heritage. In many respects, this Act is considered to be obsolete and it needs to 

be replaced by new legal regulations. 

The Nature and Landscape Protection Act is a fundamental act used for the natural 

preservation of Czech Republic. In term of the monument preservation, it is a significant legal 

regulation for preservation of landscape as a natural environment of natural and cultural 

monuments. In the Act, the landscape preservation is divided into general and special part. 

It is focused mainly on landscape type, national natural monuments and national parks. 

Building Act is significant for the legal regulations of landscape planning. The 

purpose of landscape planning is functional use and lay-out of the territory, but also a 

protection and development of natural and cultural values of the territory. It involves urban, 

architectural and archaeological heritage. 

Czech legal regulations on cultural and natural heritage have undergone some 

insufficiency. Gradually, novelizations of current legal regulations or brand new acts need to 

be adopted. It is crucial that the Czech Republic meets liabilities resulting from international 

agreements. The current legal regulations do not always meet these liabilities, for now. Thus, 

full harmonisation of internal legal regulations shall be realised. It will lead to integrated 

procedures while preserving cultural and natural heritage as a whole. 
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