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Památkový zákon může zkomplikovat stavební záměry  

Praha, 12. 7. 2017 – Poslanci začnou dnes projednávat nový zákon o ochraně památkového 

fondu, který by mohl zásadním způsobem zkomplikovat už tak dost přiškrcený rozvoj měst. 

K zákonu, který vyvolal nevoli dokonce i části odborné veřejnosti, se sešlo 53 

pozměňovacích návrhů, některé z nich by ale napáchaly přenesením rozhodování na laiky 

bez odborné erudice více škody než užitku. Je jím nový institut památky místního významu 

a postavení spolků, nadací nebo obecně prospěšných společností jako účastníků v řízení 

týkajících se ochrany architektonického dědictví. Shodli se na tom odborníci u kulatého 

stolu, který k tomuto tématu uspořádala společnost Central Group.  

„Státní správa disponuje rozsáhlým aparátem odborníků, kteří rozhodují o tom, co je a není kulturní 

památkou v širších souvislostech a mělo by to tak zůstat. Do tohoto rozhodování by neměli 

zasahovat laici, ať už se jedná o zastupitele měst a obcí nebo o zájmová sdružení,“ řekla výkonná 

ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková. Do rukou politiků volených na čtyři roky 

by neměl být podle ní zřízením institutu památky místního významu vkládán tak silný nástroj, který 

dokáže zablokovat rozvoj. Občané, spolky i samosprávy mají právo podávat podněty na prohlášení 

nemovitosti kulturní památkou, a také to dělají. Tím je dostatečně zajištěna účast veřejnosti na 

ochraně kulturního dědictví.  

„Nový zákon o ochraně památkového fondu je ještě rigidnější než ten současný. Nový institut 

památky místního významu by umožnil komukoliv zablokovat cokoliv. Takový nástroj by mohl 

fungovat ve vyspělé společnosti založené na obecném konsensu, kde negativní postoj křičící 

menšiny nepřeváží názor většiny. A takovou společností my nejsme,“ podotkl architekt Josef 

Pleskot.  Obává se, že by naprosto lokální zájem mohl zabránit stavbě nadregionálního významu. 

„U prohlašování staveb kulturními památkami není jednoduché dospět k obecně přijímanému 

konsensu u odborníků, natož pak u laiků. Navíc by takový institut v rukou starosty a zastupitelů byl 

podle mého soudu příliš snadno zneužitelný,“ dodal Pleskot.   

Pozměňovací návrh na zavedení památky místního významu, kterou by se objekt stal pouze na 

základě usnesení místního zastupitelstva, také vůbec neřeší povinnosti a práva vlastníka takové 

památky. Patrně by byl až někdy v budoucnu upraven nějakým prováděcím předpisem 

ministerstva kultury, nebo by byl jeho výklad ponechán na libovůli zastupitelstev. Oboje by výrazně 

omezilo právní jistotu vlastníka takové nemovitosti. 

Nový institut i postavení spolku jako účastníka řízení o prohlášení objektu kulturní památkou by se 

mohl stát i zbraní v konkurenčním boji i prostředkem, jak záměr v povolovacím procesu zdržet, 

přestože z věcného hlediska by byl takový postup zcela nesmyslný. S postavením účastníka řízení 

u spolků a místních samospráv nesouhlasí ani samotný předkladatel zákona – ministerstvo kultury.  
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754), která může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky Central Group nebo jejich vyjádření. Podrobné 
informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a sekce O 
společnosti. 
 
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Potvrzuje to i 
statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších 
rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 23 let svého působení firma dokončila již více než 151 rezidenčních projektů 
a prodala více než 13.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy poskytuje Garanci nejlepší ceny. To 
znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce Central Group, firma cenu dorovná a ještě přidá 
bonus ve výši 100.000 Kč. 
    
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu 
svého působení koncern Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,75 miliardy korun. Významné 
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a 
inženýrských sítí pro městské části a obce v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu 
fondu pro zdraví dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí). 
 
Central Group je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic nových 
pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 15.000 nových bytů a 
rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích deseti let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další 
pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.    
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