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Paměťové instituce a legislativa 
Konference ČKMŠ k aktuálním zákonným normám 

 
Počátkem roku 2014 vstoupil v ČR v platnost nový občanský zákoník, který se v mnoha 

ohledech dotýká oblasti kulturního dědictví, pokračovala práce na novém památkovém zákoně, 
chystaly se další novely zákona autorského. V plném proudu bylo vypořádávání církevních restitucí, 
které paměťovým institucím přinášelo mnohé otázky a nejasnosti. Český komitét Modrého štítu 
považoval v této situaci za žádoucí upozornit odbornou veřejnost a správní orgány na nové úpravy 
a zpřístupnit jim také výklad těchto ustanovení. Zvolil proto toto téma pro konferenci, kterou uspořádal 
14. října 2014 opětovně v přívětivém prostředí Národního archivu v Praze na Chodovci.   

Konferenci uvedla PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury pro oblast kulturního 
dědictví; ve svém vystoupení zároveň připomněla peripetie tvorby a všechny kroky podniknuté 
doposud při přípravě památkového zákona. Jeho současný stav pak přiblížili Mgr. Jiří Vajčner, ředitel 
odboru památkové péče MK ČR, a JUDr. Martin Zídek, ředitel památkové inspekce MK ČR: Seznámili 
publikum s rozsahem úprav původní normy, upozornili na slabé stránky návrhu, na normy, které 
úprava musí respektovat (právo EÚ, správní řád, stavební zákon, občanský zákoník), představili 
strukturu zákona o ochraně památkového fondu (a poté podrobněji probrali stěžejní části v porovnání 
stávající a navrhované úpravy. Další informace o připravovaném zákoně jsou k dispozici na adrese 
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecnyzamer-noveho-pamatkoveho-
zakona-126465. Památkovému zákonu, tentokrát z aspektu evidence kulturních památek v minulosti 
a současnosti, se věnoval i třetí referát, přednesený Ing. Alexandrou Křížovou, pracovnicí Národního 
památkového ústavu.  

S napětím očekávaný příspěvek Mgr. Pavla Hlubučka, ředitele odboru ochrany movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR, a JUDr. Věry Stejskalové z téhož odboru rozebíral 
praktickou aplikaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi ve vztahu k vydávaným předmětům movitého kulturního dědictví. JUDr. Stejskalová, 
která příspěvek přednesla, připomněla kromě uvedeného zákona i relevantní normy z počátku 
devadesátých let a vyjmenovala určené povinné osoby. I když se soustředila na problémy, jimž čelilo 
ministerstvo (nedostatky ve směrování výzev, nezbytnost posuzovat oprávněnost žadatele, nejasnosti 
v označování požadovaných předmětů, neúplné doklady a také nejednoznačnost zákona při výkladu 
funkčních souvislostí mobilií s nemovitostmi), věřím, že živě prezentované příklady posloužily jako 
opora pro rozhodování povinných osob mezi muzejními a památkovými institucemi. Pendantem 
v závěru dopoledního jednání byl referát Mgr. Michala Soukupa, ředitele Muzea umění v Olomouci, 
shrnující dlouhodobou a plodnou spolupráci mezi státem a církví, jejímž důkazem je Arcidiecézní 
muzeum v této instituci. 

Odpolední blok zahájil JUDr. Pavel Caban, Ph.D., pracovník odboru mezinárodního práva 
MZV, přednáškou o Úmluvě OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a přistoupení České 
republiky. Jde o velmi důležitou normu, která v ČR dosud chybí a jejíž absence v posledních letech 
značně limituje zahraniční spolupráci a prezentaci českého kulturního dědictví. Posluchači tak měli 
možnost vyslechnout z  kompetentních úst aktuální informace o chystaných krocích, jež by definovaly 
zásady pro zajištění nedotknutelnosti artefaktů z českých veřejných fondů a poskytly jim ochranu proti 
zabavení. Stojí za zdůraznění, že tvůrce normy hovoří o veřejných fondech nejen ve smyslu souborů 
státních, ale také náležejících územním samosprávným celkům, tj. krajských a místních. 

V následujícím referátu Legislativa v muzejní praxi přinesl PhDr. Luděk Beneš, předseda AMG, 
stručný nástin historických norem a příběh zrodu současného zákona o ochraně sbírek muzejní 
povahy. Po jeho rozboru přešel k velmi hutnému a komplexnímu přehledu všech důležitých 
ustanovení, která regulují muzejní činnost, včetně zákonů o knihovnách či archivnictví a spisové 
službě – nakolik se dotýkají muzeí. Představil tato ustanovení natolik pregnantně – z jeho slov téměř 
nelze vyloučit jediné – že nechci v této zprávě parafrázovat a doporučuji všem, kdo referát nemohli 
slyšet, aby si počkali na plné znění v elektronickém sborníku z konference. Dr. Beneš zmínil rovněž 
teze zvažované nové legislativní normy pro muzea, s tím, že práce na ní byla tč. zpomalena. 
Rozhodnutí lze v tomto případě jen kvitovat. UNESCO právě chystá komplexní doporučení k muzeím 
a sbírkám. Bude určitě efektivnější tvořit nový zákon se znalostí tohoto doporučení, než případně 
novelizovat právě hotovou práci. 

Na exposé dr. Beneše navázal PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy AMG, referátem Nový 
občanský zákoník a dary muzeím a galeriím. Problematická formulace nového občanského zákoníku 
týkající se darů vědeckým, zdravotnickým a kulturním institucím hýbe muzejní scénou od samého 
zveřejnění. Je s podivem, že správa věcí veřejných se nepoučí ani z vlastních chyb – vždyť opravnou 
interpretaci podobného paragrafu jsme museli vybojovat již na počátku devadesátých let. Ale v tomto 
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ohledu je v mezičase snad již vybojováno, takže upozorním jen na závěrečné odstavce pojednávající 
o navrženém postupu při vracení daru z důvodu hmotné nouze či o problematice vydržení. 

Velkou pozornost a také dlouhou diskusi vzbudil referát JUDr. Adély Faladové, pracovnice 
odboru autorského práva MK ČR, o Novele autorského zákona a službách paměťových institucí 
v digitálním prostředí. Poté, co dr. Faladová probrala genezi a důvody úprav autorského zákona 
spjatých s rozvojem nových technologií, věnovala se podrobně dvěma posledním novelám: první již 
přijaté v září 2014, druhé připravované na rok 2016.  Již schválená novela implementuje směrnici EU 
z roku 2012, která zavádí společnou definici osiřelého díla a zvukového záznamu, zavádí systém 
vzájemného uznávání statusu osiřelého díla nebo záznamu v rámci Evropské unie, resp. Evropského 
hospodářského prostoru a dále zavádí zákonnou licenci ve prospěch paměťových institucí, 
vzdělávacích institucí a veřejnoprávních vysílatelů pro digitalizaci a on-line zpřístupňování osiřelých 
děl a osiřelých záznamů nacházejících se v jejich fondech a archivech. Stanoví také procedurální 
pravidla, po jejichž splnění budou uvedené instituce moci osiřelá díla a zvukové záznamy využít. 
Počítá se vznikem unijní databáze osiřelých děl, do níž se budou postupně jednotlivá osiřelá díla 
a záznamy registrovat. A konečně, novela prodlužuje dobu ochrany práv ke zvukovým nahrávkám. 
Připravovaná novela autorského zákona by v duchu směrnice EU z roku 2014 měla sjednotit pravidla 
pro fungování kolektivních správců práv. Nový systém licencování některých způsobů užití 
chráněných autorských děl by měl např. umožnit digitalizaci a on-line zpřístupňování tzv. děl 
nedostupných na trhu, dále licencování sdílení digitalizovaných autorských děl mezi knihovnami 
navzájem a licencování pořizování tištěných kopií z elektronických zdrojů. Změny by se měly týkat 
také systému zpoplatnění kopírovacích služeb poskytovaných paměťovými institucemi, a sice jeho 
zjednodušení přechodem od stávajícího systému platby podle počtu kopií k systému paušálních 
plateb podle povahy prostoru, v němž jsou takové služby poskytovány. Novela by také měla zavést 
možnost získání licence pro komerční využití osiřelých děl, tj. např. pro produkci a prodej různých 
upomínkových předmětů. 

Konferenci uzavřel příspěvek Akvizice, ochrana a zpřístupňování archiválií podle platné právní 
úpravy z pera Mgr. Karolíny Šimůnkové, pracovnice Národního archivu a Mgr. Markéty Munkové, 
pracovnice Státního oblastního archivu Praha. V úvodu přinesl stručný soupis starších právních 
předpisů počínaje rokem 1954, aby se posléze detailně věnoval platným zákonům, vyhláškám 
a metodickému pokynu. Jde o velmi cenný, srozumitelný přehled, který např. již definicemi základních 
pojmů a jejich interpretací velmi usnadňuje vhled do celé problematiky archivnictví a spisové služby. 
Je komplexní a velmi důkladný, takže podobně jako u celkového přehledu norem pro muzejnictví 
nelze než doporučit, aby se pracovníci paměťových institucí, jichž se problematika archivnictví – jak 
jsme i na konferenci slyšeli – bezprostředně týká, seznámili s příspěvkem in extenso. 

Konference se účastnilo 116 posluchačů, převážně pracovníků muzeí a galerií, dále archivů, 
knihoven a památkové péče, po několika účastnících rovněž z akademických a univerzitních pracovišť, 
dále zástupci městských, krajských a ústředních úřadů (včetně dvou pracovníků slovenského 
ministerstva kultury) a také dva pracovníci soukromých společností. Referáty byly zachyceny 
v elektronické podobě a budou tímto způsobem zpřístupněny odborné veřejnosti i ostatním zájemcům. 

 
Jana Součková 

 
 
 
 
 
 


