
 

 

 

 

 

 

 

Finanční podpora pro obnovu památek 

 

 

2015 

 

 

 

 



- 2 - 

 

 

 

Obsah 

 

Úvod ...........................................................................................................................str.   3  

1 ............................................................................................................................ Programy sekce 

ekonomické ................................................................................................................str.   9  

2 ............................................................................................................................ Programy sekce 

kulturního dědictví .....................................................................................................str. 15 

3 ............................................................................................................................ Aproximační strategie

 ....................................................................................................................................str. 17  

Závěr ..........................................................................................................................str. 19  

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

Úvod 

 

Obnova památek je v rámci kapitoly 334 - MK financována z několika zdrojů. Jedná se zejména o národní zdroje 

ze státního rozpočtu, o zdroje plynoucí z operačních programů EU a zdroje EHP/Norsko, které poskytuje 

Norské království. 

V roce 2015 Ministerstvo kultury finančně podporuje obnovu památek prostřednictvím 13 programů 

v celkovém objemu 2 104 338 tis. Kč, což představuje 19,32 % celkových výdajů rozpočtu kapitoly 334 – MK.  

Největší portfolio programů a podprogramů spravuje Odbor investic a veřejných zakázek, který spravuje 

5 programů a v rámci těchto programů spravuje 10 podprogramů v objemu 1 572 179 tis. Kč, což představuje 

14,44 % celkových výdajů rozpočtu kapitoly 334 – MK.  

Odbor památkové péče spravuje 7 programů v objemu 510 000 tis. Kč, což představuje 4,68 % celkových výdajů 

rozpočtu kapitoly 334 – MK. 

Odbor muzeí a galerií spravuje 1 program v objemu 22 159 tis. Kč, což představuje 0,20 % celkových výdajů 

rozpočtu kapitoly 334 – MK. 

Mimo výše uvedené programy byl v 10/2013 zřízen program na Záchranu a obnovu kulturních památek 

poškozených živelnými pohromami (4 podprogramy), pro podporu záchrany a obnovy kulturních památek 

poškozených povodní v červnu 2013. Do tohoto programu byly nad rámec schváleného rozpočtu kapitoly v roce 

2013 a 2014 z Ministerstva financí přesunuty účelově určené finanční prostředky v celkové výši 500 mil. Kč. 
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Graf 1: Struktura schváleného rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2015 
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Graf 1a: Struktura aporimovaného rozpočtu (1 %) kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2016 
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Graf 1b: Struktura aporimovaného rozpočtu (1 %) kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2017 
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Graf 2: Finanční podpora pro obnovu památek 
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Program / Název programu / podprogramu

podprogram

134 510 Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví

134 512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního 

dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami

Program / Název programu / podprogramu

podprogram

Program záchrany architektonického dědictví

Havárie střech kulturních památek

Program restaurování movitých kulturních památek

Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón

Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Program podpory pro památky UNESCO

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností

Program / Název programu / podprogramu

podprogram

234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

234 112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení

234 113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení

134 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

134 112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení

134 113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení

134 115 Podpora realizace úsporných energetických opatření

134 120 Péče o národní kulturní poklad

134 122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea

134 123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR

134 124 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí

134 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních 

zařízení

134 212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení ČR

134 215 Program mobility pro všechny

134 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských 

organizací

134 412 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací

134 415 Program mobility pro církve a náboženské organizace

134 610 Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami

134 611 Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu

134 612 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí

134 613 Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob

134 614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a náboženských společností

S E K C E   K U L T U R N Í H O   D Ě D I C T V Í 

 

S E K C E   E K O N O M I C K Á 

 

Odbor muzeí a galerií 

Odbor památkové péče 

Odbor investic a veřejných zakázek 

F I N A N C O V Á N Í   O B N O V Y   P A M Á T E K   N A   M K    

P R O S T Ř E D N I C T V Í M    N Á S L E D U J Í C Í C H   P R O G R A M Ů  A  O D B O R N Ý C H   Ú T V A R Ů 
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A) Ekonomická sekce - Odbor investic a veřejných zakázek

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

334 010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK 98,374 x x x x x x x x x

cíl progr.: Dotace na vybrané investiční akce PO, jejichž zřizovatelem je MK a 

oraganizacím, které byly převedeny do působnosti vyšších ÚSC. Do 

programu byly rovněž zařazeny akce na základě poslaneckých návrhů 

PSP ČR. Ukončen v roce 2008.

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

státních kulturních zařízení

404,327 463,482 498,043 321,827 45,616 34,043 9,555 18,694 x x

234 112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 394,327 427,265 441,329 302,378 45,616 34,043 9,555 18,694

234 113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 0,000 26,217 46,714 19,449 0,000 0,000 0,000 0,000

cíl podprogr.:Cílem podprogramu je nahradit úbytek objektů kulturních zařízení a 

krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu 

sloužící kulturním účelům vydaný oprávněným osobám. 

Financován z prostředků kapitoly OSFA (restituce).

234 115 Podpora realizace úsporných energetických opatření 10,000 10,000 10,000 x x x x x

cíl podprogr.:Vytvoření systémových podmínek pro realizaci úsporných opatření v 

rámci provedených energetických auditů v resortu MK.

Kapitola 334 – MK - programy a podprogramy na podporu obnovy památek:

Schválený rozpočet Výhled

Schválený rozpočet Výhled
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mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

134 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

státních kulturních zařízení

x x x 102,439 378,120 418,007 346,306 476,989 915,000 1 390,999

134 112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 92,439 368,120 408,007 336,306 466,989 905,000 1 380,999

cíl podprogr.:Je zaměřen na technickou obnovu, opravy a údržbu státního majetku 

ve správě ministerstva a pořízení nových kapacit.

134 113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

cíl podprogr.:Cílem podprogramu je nahradit úbytek objektů kulturních zařízení a 

krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu 

sloužící kulturním účelům vydaný oprávněným osobám. 

Financován z prostředků kapitoly OSFA (restituce).

134 115 Podpora realizace úsporných energetických opatření 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

cíl podprogr.:Vytvoření systémových podmínek pro realizaci energetických auditů 

a úsporných opatření z nich vyplývajících.

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prostředky z kapitoly O SFA (restituce) 140,195 39,504 75,850 44,566 20,000 21,823 100,000 120,000 120,000 120,000

234 113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 140,195 39,504 75,850 41,074 0,000 1,890 3,924 0,000 x x

134 113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení x x x 3,492 20,000 19,933 96,076 120,000 120,000 120,000

cíl podprogr.:Cílem podprogramu je nahradit úbytek objektů kulturních zařízení a 

krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu 

sloužící kulturním účelům vydaný oprávněným osobám.

Schválený rozpočet Výhled

Upravený rozpočet Výhled
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mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

134 120 Péče o národní kulturní poklad 134,000 278,261 538,757 306,290 464,466 539,127 280,000 1 063,786 1 274,414 1 474,414

cíl programu:Cílem programu je rekonstrukce, dostavba a modernizace objektů, 

zvýšení technické úrovně prezentace sbírek muzeí, výstavba 

technicky dokonalejších depozitářů, opravy a údržba budov a 

zařízení, péče o nemovitý i movitý státní majetek mimořádné kulturní 

a historické hodnoty. Dále budování nových, respektive chybějících 

provozních kapacit knihoven, depozitářů a archivů, zvýšení kulturně 

informačního rozvoje a informačních technologií. 

134 122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 663,145 925,081 507,792

134 123
Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny 

ČR
0,000 100,202 147,514 54,444 164,857 219,341 106,075 207,203 76,287 215,241

134 124 Obnova a rozvoj materiální základny národních 

kulturních institucí - Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Národní technické muzeum, Národní filmový archiv a 

Národní divadlo

134,000 178,059 391,243 251,846 299,609 315,786 173,925 193,438 273,046 751,381

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

134 120 Péče o národní kulturní poklad 643,000 346,000 247,000 106,000 114,138 212,240 64,252 684,110 x x

134 122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 169,650 259,685 247,000 106,000 31,264 0,000 22,729 544,133

134 123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny 

ČR

473,350 86,315 0,000 0,000 82,874 212,240 41,523 139,977

Schválený rozpočet Výhled

FNM Výhled
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mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

234 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

regionálních kulturních zařízení

0,000 330,000 35,500 10,000 x x x x x x

234 212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních 

zařízení - alokace PSP ČR

0,000 320,000 25,500 0,000

cíl podprogr.:Technická obnova, opravy a pořízení objektů a zařízení, přičemž akce 

tohoto typu bývaly do programu zařazovány na základě návrhů členů 

PSP ČR v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný rok.                                                                                                                                                                                                                                                                         

234 215 Mobilita pro všechny 0,000 10,000 10,000 10,000

cíl podprogr.:Realizací podprogramu je naplňováno usnesení vlády ze dne 26. 

března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních 

ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2009 – 2015 ve 

svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění 

úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny.

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

134 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálních kulturních zařízení

x x x x 50,000 5,000 30,000 5,000 33,000 58,000

134 212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních 

zařízení ČR

40,000 0,000 25,000 0,000 28,000 53,000

cíl podprogr.:Technická obnova, opravy a pořízení objektů a zařízení, přičemž akce 

tohoto typu bývaly do programu zařazovány na základě návrhů členů 

PSP ČR v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný rok.                                                                                                                                                                                                                                                                         

134 215 Program mobility pro všechny 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

cíl podprogr.:Realizací podprogramu je naplňováno usnesení vlády ze dne 26. 

března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních 

ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2009 – 2015 ve 

svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění 

úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny.

Schválený rozpočet Výhled

Schválený rozpočet Výhled
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mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany 

kulturního dědictví

195,937 49,957 x x x x x x x x

234 314 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a 

demokracii

195,937 49,957

cíl podprogr.:Zajistit péči státu o památníky PO MK, tj. institucionálně je 

zabezpečit a zajistit ze státního rozpočtu potřebné prostředky na 

rehabilitaci a provoz. Ukončen v roce 2009.

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

234 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny církví a náboženských organizací

20,170 20,000 0,000 0,000 x x x x x x

234 412 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských 

organizací - alokace PSP ČR

20,170 20,000 0,000 0,000

cíl podprogr.:Opravy a rekonstrukce objektů v majetku církví a náboženských 

organizací, přičemž akce tohoto typu bývaly do programu zařazovány 

vesměs na základě návrhů členů PSP ČR v rámci zákona o státním 

rozpočtu na příslušný rok.

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

134 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny církví a náboženských organizací

x x x x 22,307 2,000 2,000 7,710 2,000 2,000

134 412 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských 

organizací

19,807 0,000 0,000 5,710 0,000 0,000

cíl podprogr.:Opravy a rekonstrukce objektů v majetku církví a náboženských 

organizací, přičemž akce tohoto typu bývaly do programu zařazovány 

vesměs na základě návrhů členů PSP ČR v rámci zákona o státním 

rozpočtu na příslušný rok.

134 415 Program mobility pro církve a náboženské organizace 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

cíl podprogr.:Realizací podprogramu je naplňováno usnesení vlády ze dne 26. 

března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních 

ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2009 – 2015 ve 

svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění 

úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny.

Schválený rozpočet Výhled

Schválený rozpočet Výhled

Schválený rozpočet Výhled
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mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Celkem - PO  zřízené MK 832,638 791,700 1 036,800 730,556 888,202 991,177 635,861 1 559,469 2 189,414 2 865,413

Procentuální vyjádření dotace pro PO vůči celkovému 

objemu dotačních prostředků 92,47% 92,47% 92,47% 92,47% 92,47% 99,30% 95,21% 99,82% 98,43% 98,42%

Celkem - ostatní 20,170 350,000 35,500 10,000 72,307 7,000 32,000 12,710 35,000 60,000

mil. Kč

Program / podprogram

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

134 610 Záchrana a obnova kulturních památek 

poškozených živelnými pohromami

x x x x x 100,000 400,000 0,000 0,000 0,000

cíl programu:Odstranění škod, které vznikly na kulturních památkách České 

republiky v důsledku povodní a přívalových dešťů v červnu 2013. 

(Navýšení výdajů kapitoly MK - nebylo součástí SR.)

134 611 Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu 100,000 88,000

134 612 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a 

obcí

273,000

134 613 Podpora obnovy kulturních památek v majetku 

fyzických osob

21,000

134 614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a 

náboženských společností

18,000

Upravený rozpočet Výhled

Schválený rozpočet Výhled

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

B) Sekce kulturního dědictví 

 

mil. Kč 

Program/ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Záchrana a obnova kulturních památek 939,933 788,153 686,772 686,772 538,915 409,517 552,159 532,159 1 000,000 1 370,255

862,340 737,371 641,772 641,772 504,377 383,272 510,000 510,000 900,000 1 270,000

Program záchrany architektonického dědictví 355,000 272,000 235,000 235,000 130,764 103,000 150,000 150,000 252,000 340,000

Havárie střech kulturních památek 95,000 100,371 80,772 80,772 61,994 50,272 55,000 55,000 90,000 120,000

Program restaurování movitých kulturních 

památek 21,000 14,000 13,000 13,000 6,478 10,000 14,000 14,000 20,000 30,000

Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón 144,000 150,000 137,000 137,000 137,000 100,000 140,000 140,000 200,000 320,000

Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a 

krajinné památkové zóny 25,000 15,000 15,000 15,000 11,013 15,000 20,000 20,000 30,000 50,000

Program podpory pro památky UNESCO 4,340 11,000 7,000 7,000 7,000 5,000 6,000 6,000 8,000 10,000

Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 18,000 170,000 150,000 150,000 150,128 100,000 125,000 125,000 300,000 400,000

Program podpory záchranných archeologických 

výzkumů 200,000 5,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

134510 Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví 77,593 50,782 45,000 45,000 34,538 26,245 42,159 22,159 100,000 100,255

Cíle schválila vláda ČR svým usnesením č. 487/2010. 

Program 134 510 má v současnosti 5 podprogramů, jejichž 

cílem je zabezpečení předmětů movitého kulturního dědictví 

a výkupy předmětů kulturní hodnoty.

Programy na záchranu a obnovu kulturních památek

Udělování příspěvků se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky 

č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., mimo 

programu podpory pro památky UNESCO 

Schválený rozpočet Výhled

Odbor památkové péče 

a odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a 

galerií
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Rok Celkový počet žádostí Počet podpořených žádostí Podíl uspokojených žádostí v %

2010 3 786 2 128 56,21

2011 3 528 2 197 62,27

2012 3 539 2 090 59,06

2013 3 414 1 919 56,21

2014 3 433 2 125 61,90

Granty MK ČR - památková péče (bez programu UNESCO)
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Aproximační strategie pro dosažení 1 % výdajů rozpočtu kapitoly MK 

k celkovým výdajům státního rozpočtu. 

 

Strategickým cílem Ministerstva kultury je, v souladu s Programovým prohlášením vlády, aproximovat rozpočet 

kapitoly 334 – Ministerstvo kultury tak, aby její rozpočet dosáhl v roce 2017 1 % celkových výdajů státního rozpočtu 

Ministerstvo kultury bude v souladu s výše uvedenou aproximační strategií v následujících letech usilovat o postupné 

navyšování svého rozpočtu, kdy pro rok 2016 bude požadovat navýšení rozpočtu oproti roku 2015 o 1 910 476 tis. Kč 

na celkovou částku 12 800 000 tis. Kč, což bude představovat nárůst o 17,54 % a v roce 2017 o navýšení oproti roku 

2015 o 4 510 476 tis. Kč na celkovou částku 15 400 000 tis. Kč, což bude představovat nárůst o 41,42 %. 

 

 Tabulka 1 Podíl výdajů kapitoly 334 - MK na celkových výdajích státního rozpočtu v letech 2015 – 2017      v tis. Kč 

Rok Celkové výdaje SR
Rozpočet kapitoly 334 - MK 

vč. CNS
%

Rozpočet kapitoly 334 - MK 

bez CNS
%

2015 1 218 455 071 10 889 524 0,89% 7 392 718 0,61%

2016 1 182 400 000 12 800 000 1,08% 9 367 224 0,79%

2017 1 215 000 000 15 400 000 1,27% 11 998 256 0,99%  
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V oblasti podpory obnovy památek bude MK požadovat pro rok 2016 oproti roku 2015 navýšení výdajů o 44,10 %, 

což představuje zvýšení na částku 3 224 414 tis. Kč, tedy o částku ve výši 986 867 tis. Kč oproti roku 2015, 

což představuje 23,15 % celkového objemu rozpočtu kapitoly. 

Pro rok 2017 pak bude MK požadovat v oblasti podpory obnovy památek oproti roku 2015 navýšení výdajů 

o 93,47 %, což představuje zvýšení na částku 4 329 157 tis. Kč, tedy o částku ve výši 2 091 610 tis. Kč oproti roku 

2015. Tímto navýšením dojde zároveň ke stabilizaci uspokojování potřeb v oblasti poskytování kulturních služeb, 

což představuje 28,11 % celkového objemu rozpočtu kapitoly. 

Ve všech výše uvedených programech, kromě programu „Péče o národní kulturní poklad“ nejsou alokovány 

finanční prostředky v takových objemech, které by zajistily pokrytí potřeb vlastníků památek, a to ať je vlastníkem 

stát, kraj, obec či soukromá osoba. 
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Závěr 

 

V minulosti docházelo při sestavování rozpočtu kapitoly 334 – MK k nesystémovým škrtům a přesunům finančních 

prostředků v jednotlivých oblastech bez jakéhokoliv racionálního odůvodnění, což se výrazně projevuje 

v meziročním porovnání vynakládání finančních prostředků v jednotlivých oblastech.  

Ministerstvo kultury má za cíl dosáhnout v následujících rozpočtových obdobích při nárůstu rozpočtu kapitoly  

334 - MK systémového, proporcionálního a prorůstového efektu. 

Oblast podpory obnovy památek je dlouhodobě podfinancovaná a finanční zdroje alokované ve výše 

uvedených programech nestačí pokrýt žádosti ze strany žadatelů o poskytnutí dotace na nutné opravy památek. MK 

v současné době eviduje požadavky PO zřízených ministerstvem (spravujících více než 200 objektů,  

z toho 106 hradů a zámků ve správě NPÚ) za více jak 6 mld. Kč, s dobou realizace do roku 2018. Pokud jde 

o realizace akcí ve výše uvedených programech ve správě Odboru investic a veřejných zakázek MK tak prioritou 

MK je primárně podporovat příspěvkové organizace, u nichž je ministerstvo zřizovatelem. 

Makroekonomické predikce MF a ČNB pro rok 2015 naznačují, že česká ekonomika zaznamenává období růstu, 

což s sebou přináší nárůst HDP oproti minulým obdobím a tím i vytvoření dodatečného prostoru pro přirozenou 

konsolidaci státního rozpočtu. To vše by se mělo pozitivně projevit i při sestavování rozpočtu kapitoly 334 – MK 

pro rok 2016. 
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Výdaje do oblasti podpory obnovy památek představují v roce 2015 19,32 % celkových výdajů kapitoly 334 - MK. 

Programy obnovy památek v sobě spojují jak státní podporu, tak soukromé investice. Přinášejí kromě kulturní 

hodnoty obnovených památek i pozitivní dopady na ekonomiku a vlastníky památek motivují k výdajům. Protože se 

v oblasti nedaří dosahovat absolutní výše podpory poskytované v letech hospodářského růstu, je potřeba navýšit 

podíl na celkových výdajích kapitoly, který bude zároveň krokem ke stabilizaci oblasti podpory obnovy památek. 

 

V rámci zefektivnění výdajů ze státního rozpočtu jsme na poli obnovy památek přijali následující systémová 

opatření: 

 Prvním opatřením je zřízení Investiční komise (dojde ke zvýšení podílu spolurozhodování o registraci 

investičních akcí napříč MK. Hodnocení žádosti o poskytnutí dotace podle sedmi hodnotících kritérií, 

ke kterým bude přiřazeno bodové ohodnocení. Součet bodů pak vyjádří prioritu potřebnosti jednotlivé akce). 

 Druhým opatřením je vydání Směrnice o postupu při financování programů v rámci informačního 

systému EDS/SMVS v resortu MK. (Metodicky a odborně povede příjemce dotací, zejména pak PO zřízené 

MK k efektivnímu, hospodárnému a účelnému využívaní prostředků státního rozpočtu.) 

 Třetím opatřením je vydání Metodického pokynu upravující postup při schvalování víceprací 

a méněprací (dodržováním budeme schopni předcházet zejména nehospodárným a neúčelně vynaloženým 

výdajům státního rozpočtu). 


