
INFORMACE  K  PROGRAMU 
 

Návrh na zařazení do programu  

Předkládá se na dvou formulářích současně: 

 „Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu 

Ministerstva kultury v roce 2020“.  

a  

 „Žádost o státní dotaci v roce 2020“  

Tento formulář vytiskněte, podepište a přiložte k Návrhu na zařazení akce obnovy nemovité 

kulturní památky do Havarijního programu. 

 

Seznam povinných a nepovinných příloh 

- viz soubory ke stažení 

 

Doba trvání projektu: 1. 1. 2020  31. 12. 2020 

 

Podmínky k zařazení akce obnovy kulturní památky v roce 2020 do Programu: 

• Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu spolu s Žádostmi o státní 

dotaci jsou přijímány nebo se zasílají do 31. ledna 2020 včetně na místně příslušné územní 

odborné pracoviště Národního památkového ústavu. 

• Návrhy a Žádosti zaslané opožděně, e-mailem nebo odeslané na jiné adresy budou z hodnocení 

vyřazeny. 

• Návrhy a Žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky musí být dodatečně předloženy 

v tištěné podobě. 

• Návrhy a Žádosti musí být předloženy na příslušných formulářích se všemi povinnými 

přílohami, úplně a správně vyplněna. 

 

Typ žadatele 

Program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek vyjma ve vlastnictví České 

republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková 

organizace. 

 

Typ kulturní památky 

Finanční příspěvky jsou poskytovány na opravu a restaurování všech typů nemovitých kulturních 

památek (vč. technických, atd.) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v souladu 

se zásadami památkové péče. 

 

Výše příspěvku 

Příspěvek může být poskytnut na náklady spojené s prováděním stavebních prací (bez 

neuznatelných nákladů) v daném roce max. do výše: 

 80 % na opravu nebo obnovu krovu, střechy, statické zajištění objektu a restaurátorské práce 

 60 % na všechny ostatní druhy prací - odvodnění objektu, oprava fasády, oken, dveří, komínů, 

podlah atd. (ne na modernizaci objektu), 

 70 % ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce zabudovaného stavebního materiálu, 

jsou-li práce spojené s obnovou prováděny svépomocí. 

Požadovaná výše příspěvku se zaokrouhluje na celé tisíce Kč. Příspěvek by neměl být nižší než 120 

tis. Kč, nerozhodne-li Ministerstvo kultury jinak. 

http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/
http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/


Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž jednoroční náklady přesáhnou limit 

2 mil. Kč bez DPH 

 

Neuznatelné náklady: 

- viz soubory ke stažení 

 

Hodnocení návrhů (žádostí) 

Ministerstvo kultury stanoví, v závislosti na schváleném státním rozpočtu a po vyčlenění potřebné 

rezervy, finanční kvóty pro jednotlivá územní pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen 

ÚOP NPÚ). 

Návrhu na zařazení do Programu hodnotí a posuzuje komise zřízená na jednotlivých ÚOP NPÚ. 

Komise posoudí shromážděné návrhy, navrhne priority z hlediska jejich naléhavosti a v rámci 

stanovené finanční kvóty doporučí zařazení vybraných akcí obnovy kulturní památky do 

Programu. 

ÚOP NPÚ doručí Ministerstvu kultury Návrhy a Žádosti včetně příloh v termínu do 15. března. 

Komise pro Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace a vesnické 

památkové zóny a krajinné památkové zóny na Ministerstvu kultury zhodnotí návrhy jednotlivých 

ÚOP NPÚ. Má právo návrhy přehodnotit – snížit, navýšit nebo zamítnout navržený finanční 

příspěvek a zařadit akci novou. 

Výsledek jednání Komise pro Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace 

a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny na Ministerstvu kultury je konečné a nelze 

se proti němu odvolat.  

Požadavky na výši příspěvku z Programu mohou být kráceny zejména s ohledem na počet 

podaných žádostí o příspěvek a objem finančních prostředků vyčleněných na jednotlivé programy 

Ministerstva kultury v Zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. 

V případě, že při administraci Návrhu na zařazení do Programu vzniknou pochyby, bude žadatel 

vyzván k doplnění či vysvětlení. Pokud žadatel potřebné doklady, vysvětlení či vyjádření ve 

stanovené lhůtě nedodá, bude přislíbený příspěvek přesunut do rezervy Programu. 

Poskytnutí příspěvku v běžném kalendářním roce nezakládá nárok vlastníka kulturní památky na 

příspěvek v následujících letech. 

 

Informace o výsledcích  

S výsledky jednání Komise pro Havarijní program a Program péče o vesnické památkové 

rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny jsou žadatelé seznámeni:  

 zveřejněním schváleného rozpisu finančních příslibů na webových stránkách Ministerstva 

kultury a následným vydáním rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na 

obnovu kulturní památky,  

 vydáním rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádosti; toto rozhodnutí se zveřejňuje 

veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách 

Ministerstva kultury. 

 

 

 

Kontakt:  

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 

Ing. Alena Belzová  

tel.: 257 085 426 

mob.: 702 091 646  

e-mail: alena.belzova@mkcr.cz 


