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Vážení, 
 
obracíme se na Vás s aktuálními informacemi o průběhu programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, jak bude probíhat od příští-
ho kalendářního roku. 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností (dále jen „Program“) funguje od roku 2008 a završí tak příští rok již desáté výročí své 
existence. Odbor památkové péče Ministerstva kultury (dále jen „MK“) zhodnotil zkušenosti 
získané jak tímto, tak dalšími dotačními programy, které MK v oblasti památkové péče admi-
nistruje, a na základě zhodnocení navrhl koncepční a procedurální změny v jeho administraci. 
Cílem změn je především urychlit vyřizování žádostí a sjednotit koncepci dotačních titulů 
podobného zaměření. 

Důležitou změnou je fakt, že napříště bude Program administrován výhradně v jednom 
kole, a to s uzávěrkou 28. února (odevzdání žádostí na úřad ORP), respektive 31. března 
(odevzdání žádostí na MK), tj. shodně s dosavadním 1. kolem. Důvodem pro to je snaha eli-
minovat dvojí přípravu podkladů pro jednání Komise MK pro Program po uzávěrkách dvou 
kol, a tím umožnit zahájení vyřizování žádostí co nejdříve po uzávěrce, které současně nebude 
přerušeno uzávěrkou dalšího kola. 

Další významná modifikace se týká minimálního procentuálního spolupodílu žadatele, 
který se zvyšuje z 10 % na 20 %. Tato změna byla vyvolána snahou o sjednocení podobných 
podmínek s Havarijním programem MK. 

Případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno, přičemž možnost čerpat finanční pro-
středky z rezervy nastřádané v průběhu roku zůstává nezměněna. Stále platí, že v rezervě ne-
jsou žádné kvóty a že nelze předem zaručit kladné vyřízení podaných žádostí. MK bude 
v tomto případě postupovat podle aktuálního stavu a počtu již vyřízených žádostí. 

Z dalších změn uvádíme zrušení povinnosti zasílat k finančnímu vypořádání restaurá-
torskou zprávu (v případě restaurátorských prací), která v praxi nebyla často dodržována a 
jejíž význam se pro MK jako pro poskytovatele dotace jeví nadbytečným. (Případné ustano-
vení závazného stanoviska o vyhotovení a předání restaurátorské zprávy příslušnému územ-
nímu odbornému pracovišti NPÚ nebo úřadu ORP tím samozřejmě není dotčeno.) 

Úplné znění Opatření ke změně Zásad Programu je přiloženo k tomuto dopisu a nalez-
nete je také na webových stránkách MK v příslušné sekci. 
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Nadále platí, že výpočet kvót pro příslušný rok může být proveden až poté, co bude 
přijat státní rozpočet. To však nebrání tomu, aby Vaše ORP již nyní vyhlásila, že přijímá žá-
dosti do Programu na rok 2018. Žadatelé tak budou mít čas začít s přípravami příslušných 
dokladů. Jakmile budou kvóty vypočítány a zveřejněny na internetových stránkách MK 
(předpokládáme v první lednové dekádě jako v letech minulých), můžete postupovat při návr-
hu jejich rozdělení mezi žadatele shodně jako doposud. 

 
 
 
 
 

Ing. arch. Hana Š n a j d r o v á  
vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
M i n i s t e r s t v a  k u l t u r y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží pracovníci úseku státní památkové péče 
dle rozdělovníku 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Opatření ke změně Zásad programu 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 


		2017-11-21T08:55:39+0000
	Not specified




