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Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu 

nemovité kulturní památky vydané ve společném řízení v Programu péče o vesnické 

památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2022 

Rozhodnutí 

Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, jako správní orgán příslušný podle 

ustanovení $ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodlo ve věci Žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kulturních 

památek Ministerstvem kultury v roce 2022 v rámci státní finanční podpory v Programu péče 

o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, které podali vlastníci 

kulturních památek uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí, 
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Zádosti se zamítají. 

Odůvodnění 

Ministerstvo kultury vyhlásilo v prosinci 2021 Program péče o vesnické památkové rezervace 

a zóny a krajinné památkové zóny na rok 2022 na webových stránkách Ministerstva kultury 

coby poskytovatele a jeho obsah byl dostupný po dobu alespoň 30 dnú. 

Ministerstvo kultury vydalo v procesu posuzování žádostí, vyjmenovaných ve výroku tohoto 

rozhodnutí, usnesení č. J. MK 67487/2022 OPP ze dne 22. listopadu 2022 o spojení řízení 

podle $ 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Spojení těchto 

řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie, jak ji zavádí $ 6 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovými čísly 1 až 10 

dospělo Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlé žádosti, návrhy, předloženou dokumentaci a doklady 

k uvedené obnově a na základě projednání v Komisi pro Havarijní program a Program péče o 

vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, a v souladu se Zásadami 

pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Program 

péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny pod č. j. 631/2009 ze 

dne 20. ledna 2009 a Změny pokynu z června 2011, č. j. MK 32581/2011 OPP, konstatuje, že 
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se v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky dle 

S 13 odst. 2 písm. c), resp. písm. £) vyhl. č. 66/1988 Sb. 

Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury coby organizační složky státu však neumožňují 

těmto žádostem o poskytnutí příspěvku vyhovět, a to ani z části. Ministerstvo kultury se 

zásadně nemůže zavázat kůhradě příspěvků, jež nejsou rozpočtově zajištěny — zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), v platném znění, to zapovídá. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 11, dospělo 

Ministerstvo kultury k následujícím závěrům: 

Ministerstvo kultury posoudilo došlou žádost, návrh, předloženou dokumentaci a doklady 

k uvedené obnově a na základě projednání v Komisi pro Havarijní program a Program péče o 

vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, a v souladu se Zásadami 

pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Program 

péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny pod č. j. 631/2009 ze 

dne 20. ledna 2009 a Změny pokynu z června 2011, č. j. MK 32581/2011 OPP, konstatuje, že 

se v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky dle 

S 13 odst. 2 písm. c), resp. písm. g) vyhl. č. 66/1988 Sb., konstatuje, Ze se v daném případě 

jedná o kulturní památku mimo památkovou rezervaci a zónu a krajinnou památkovou zónu. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 12, dospělo 

Ministerstvo kultury k následujícím závěrům: 

Ministerstvo kultury posoudilo došlou žádost o finanční příspěvek z rezervy Programu péče 

o vesnické památkové rezervace a zóny akrajinné památkové zóny, návrhy, předloženou 

dokumentaci a doklady k uvedené obnově a na základě projednání metodou per rollam 

v Komisi pro Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 

a krajinné památkové zóny a v souladu se Zásadami Programu konstatuje, že se v daném 

případě jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky dle $ 13 odst. 2 

vyhl. č. 66/1988 Sb., avšak žadatel nedoplnil žádost o povinné doklady k vydání rozhodnutí 

o poskytnutí příspěvku. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání 

rozkladu počíná běžet podle $ 40 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho 

písemného vyhotovení.



Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje $ 17 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který 1 stanoví přednostní 

doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-l1 se adresát do své datové schránky 

ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 

dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb stanoví $ 23 a 8 24 správního řádu, že nebyl-li adresát tohoto 

rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží V provozovně provozovatele poštovních služeb. 

Jestliže s1 adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k 

vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle $ 24 odst. 1 správního řádu 

za doručené posledním dnem této Ihüty (od tohoto dne běží v tomto případě Ihůta pro podání 

rozkladu). 

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle $ 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury
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