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Prohlášení Asociace pro podporu památek z.s.  

 

Návrh památkového zákona projednávaný Poslaneckou sněmovnou ČR 
 

Kulturní dědictví České republiky představuje v celosvětovém měřítku ojedinělý soubor hodnot, který 

musí každá rozumná a kulturním hodnotám nakloněná společnost chránit, obnovovat a podporovat. 

Tomuto faktu odpovídá i mimořádně široká podpora záchrany a obnovy kulturního dědictví ze strany 

spolků, asociací, ale i fyzických osob v ČR.  

Vedle kulturních hodnot je nutné rovněž zdůraznit mimořádné ekonomické přínosy kulturního dědictví 

pro hospodářství v ČR, či významné investiční stimuly při obnově kulturního dědictví spojené navíc 

s velmi účinnými multiplikačními ekonomickými stimuly. 

Kulturní dědictví je stejně tak i jedním z nejvýznamnějších vývozních artiklů ČR, každoročně významně 

přispívajícím do státního rozpočtu, ať již přímo nebo nepřímými efekty.     

 

Ve světle těchto skutečností je smutnou skutečností, že jedna z nejvýznamnějších oblastí 

kulturního, společenského, ale i hospodářského života České republiky je legislativně 

řešena prostřednictvím zákona z roku 1987, který je zastaralý nejenom morálně.  

 

Současné velmi problematické kauzy totální devastace kulturních památek, namátkou například kláštera 

Milosrdných sester v Chebu, devastace památek v českém pohraničí, jako např. barokní fary v Šonově 

a ohrožení řady dalších významných kulturních památek, dokládají nutnost řešit ochranu památek, jejich 

záchranu a obnovu, ale stejně tak i umožnění jejich znovuoživení, právním předpisem, který odpovídá 

dnešní situaci, který se nesnaží omezit odbornou stránku výkonu památkové péče a právním předpisem, 

který zabezpečí reálně prosaditelnou ochranu kulturních památek v ČR.  

 

Členy Asociace pro podporu památek z.s. jsou organizace, které se věnují v pravém slova smyslu 

problematice fyzické obnovy a využití památek. Z tohoto důvodu Asociace pro podporu památek nehájí 

partikulární zájmy odborných organizací, ale především zájmy památek samotných.  

 

Asociace pro podporu památek návrh památkového zákona, který je v současné době 

projednáván na půdě Poslanecké sněmovny ČR, podporuje a vyslovuje se za jeho schválení. 
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