
 

 

Ministerstvo kultury 
Č. j.:  22303/2002  

 
 
 

Z á s a d y 
 

pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury  
stanovených pro Havarijní program  

 
 

Čl. I 
Obecná část 

 
1. Rozpočtové prostředky pro Havarijní program (dále jen “Program”) jsou využitelné a zúčtovatelné se státním 

rozpočtem v příslušném kalendářním roce. Předpokládá se, že na podporu Programu budou každoročně 
stanoveny v rozpočtu Ministerstva kultury  (dále jen “ministerstvo”) zvláštní neinvestiční finanční prostředky, 
a to v objemu podle možností státního rozpočtu.  

 
2. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním 

technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně 
opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). 

 
3. Do Programu nelze zařadit akci obnovy  kulturní památky,  jejíž náklady (ať již celkové – víceleté nebo 

jednoroční) přesáhnou limit 2 mil. Kč bez DPH, tj. akci, na kterou se vztahuje povinnost vlastníka 
(stavebníka) vypsat pro provedení díla předchozí výběrové řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Program je určen pouze pro podlimitní akce. 

 
4. Podíl vlastníka kulturní památky na úhradě nákladů spojených s provedením její obnovy by neměl být menší 

než 40% ze smluvní ceny sjednané se zhotovitelem díla v daném kalendářním roce včetně DPH, nebo 30% 
z ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce při obnově kulturní památky použitého stavebního 
materiálu, jsou-li práce spojené s obnovou prováděny svépomocí. Příspěvek poskytnutý v Programu by neměl 
být nižší než 70 tis. Kč, nerozhodne-li ministerstvo odlišně.  Prokáže-li vlastník, že není schopen uhradit ze 
svých prostředků náklady potřebné pro záchranu hmotné existence kulturní památky, lze mu poskytnout 
příspěvek v Programu až do výše 95 % celkových nákladů (včetně DPH) vynaložených na akci obnovy 
kulturní památky v daném kalendářním roce, pokud jde o provedení těchto prací: 

 
a) obnova historicky hodnotného krovu, jemuž bezprostředně hrozí zřícení, popř. ve spojení 

s obnovou střešní krytiny, 
 
b) provedení nového krovu a střechy na stavbě, která byla poškozena v minulosti natolik, že již 

nemá krov ani střechu, a to s použitím historických tesařských konstrukcí a stavebních 
materiálů, 

 
c) statické a celkové stavební zabezpečení svislých a vodorovných nosných konstrukcí včetně 

kleneb, pokud je nejvýznamnější podmínkou pro zachování kulturní památky, které 
bezprostředně hrozí zřícení, popř. statické a celkové zabezpečení dalších konstrukcí 
významných pro stabilitu nemovité kulturní památky jako celku, nebo  

 
d) přeložení poškozené staré střešní krytiny, nebo provedení nové střešní krytiny s použitím 

historických stavebních materiálů, nelze-li starou střešní krytinu ani částečně zachovat, nebo 
je-li předchozí střecha v havarijním technickém stavu a nevhodně provedena tak, že tvoří 
podstatnou závadu z hledisek státní památkové péče.  

 
5. Příspěvek z Programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví České republiky a 

se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace. 
 
6. Do Programu nelze zařadit akci obnovy, kde špatný technický stav kulturní památky byl způsoben 



 

 

vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.   
 
7. Příspěvek v Programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, kde se ve stejném kalendářním roce 

poskytuje finanční příspěvek v rámci  jiných  specializovaných programů ministerstva prováděných na úseku 
státní památkové péče. 

 
8. Potřebné informace a odborně metodickou pomoc při alokaci rozpočtových prostředků v Programu bezplatně 

poskytuje vlastníkům kulturních památek Národní památkový ústav prostřednictvím svých územních 
odborných pracovišť, nejde-li o pracoviště zaměřená na správu národních kulturních památek, (dále jen 
“územní pracoviště”). 

 
9. Ústřední koordinátor Programu: oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území 

v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax: 257 085 511. 
 

Čl. II 
Postupu při realizaci finanční podpory v Programu 

 
1. Ministerstvo stanoví v závislosti  na schváleném státním rozpočtu, po vyčlenění potřebné rezervy,  finanční 

kvóty podle působnosti územních pracovišť Národního památkového ústavu, které lze v daném kalendářním 
roce čerpat a které nelze překročit, nestanoví-li ministerstvo jinak; územní pracoviště mají při alokaci 
finančních prostředků v rámci stanovených kvót koordinační úlohu. 

 
2. Vlastník kulturní památky navrhne ve stanoveném termínu prostřednictvím příslušného územního pracoviště 

zařazení akce obnovy do Programu vyplněním formuláře vydaného ministerstvem.  
 
3. Územní pracoviště odborně posoudí shromážděné návrhy, navrhne priority z hlediska jejich naléhavosti a v 

rámci finanční kvóty stanovené podle odstavce 1 doporučí zařazení vybraných akcí obnovy kulturní památky 
do Programu odesláním vyplněného formuláře návrhu včetně příloh ministerstvu v termínu 15. dubna; způsob 
použití finančních prostředků nevyužitých územními pracovišti v tomto termínu určí ministerstvo. 

 
4. Příspěvek v Programu poskytuje ministerstvo, po provedeném správním řízení, rozhodnutím podle § 16 odst. 

2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 
139/1999 Sb. ve znění vyhlášky č. 538/2002 Sb.  

 
5. Kontrolu kvality prací prováděných při obnově kulturních památek s finančním příspěvkem z Programu 

průběžně zajišťují územní pracoviště Národního památkového ústavu. Kontrolu využití finančních prostředků 
poskytnutých v Programu zajišťuje ministerstvo nebo územní pracoviště podle pokynů ministerstva.  

 
6. Příspěvky z Programu jsou zúčtovatelné ke dni 31. prosince příslušného kalendářního roku.  
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem podpisu. 

 
 
 
 
 
V Praze dne  2. ledna 2003 
 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk  N o v á k  
1. náměstek ministra v.r. 

 


