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  *MKCRX00EV9SU*      

     
 

Ministerstvo kultury 
 

Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. 
ředitel odboru památkové péče 

 
 

V Praze dne 22. 1. 2020 
Č. j.: MK 5410/2020 OPP 

 
 
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 
vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 

v souvislosti s administrací programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností Vás tímto metodickým pokynem podrobněji informujeme o 
postupu, který bude směřovat k vydání rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku a 
uvolnění finančních prostředků vlastníku kulturní památky. 

 
Upřesnění průběhu programu: 
Obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) svým rozhodnutím (nikoli správním) na-

vrhuje, v jaké výši bude žadateli poskytnut příspěvek z přidělené kvóty. ORP informuje žadatele 
o výši navrženého příspěvku. Žadatel po dohodě s ORP předkládá k žádosti již podle výše navr-
ženého příspěvku aktualizovanou smlouvu o dílo nebo dodatek ke smlouvě o dílo a rozpočet na 
rozsah prací prováděných v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě. Celkový součet pří-
spěvků navržených ORP (uvedených v bodě 4. Žádosti a ve formuláři č. 2) nesmí překročit výši 
přidělené kvóty. Požadovaná výše příspěvku je vždy zaokrouhlena na celé tisíce Kč směrem 
dolů. 

 
Pro zajištění administrativních úkonů, které v rámci Programu náležejí Ministerstvu kul-

tury, si Vás nyní dovolujeme požádat o následující: 
1. Zaslání (datovou schránkou nebo e-mailem) vyjádření ORP o využití kvóty (viz formu-

lář č. 1). Tento formulář představuje rovněž vyjádření ORP o tom, že bude program adminis-
trovat. 
Termín: 31. 3. 2019. 

2. Zaslání (datovou schránkou i e-mailem) návrhu ORP na přidělení příspěvků (viz formu-
lář č. 2). Do návrhu jsou zaznamenány všechny žádosti, které obec v daném termínu shro-
máždila (tabulka se vyplňuje i pro žádosti, na které se příspěvek nenavrhuje). 
Termín: do 31. 3. 2019. 
Přílohou návrhu je zápis z jednání komise, byla-li ustanovena. 

3. Doručení: 
a) Žádostí o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností, respektive o poskytnutí příspěvku (dále jen „žádost“) 
s přílohami, které odpovídají návrhu na rozdělení kvóty v tabulce (viz bod 2). Žádosti 
budou doplněny o aktualizovanou smlouvu o dílo a položkový rozpočet v rozsahu 
prací, ke kterým se váže žádost (a návrh ORP) – viz výše část Upřesnění průběhu 
programu. Důležité je také neopomenout podpis u zmocnění k podání žádostí do-
poručených pro příspěvek. Je nutno vyplnit a poslat oba formuláře žádostí, které 
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jsou zveřejněné na webových stránkách, přílohy k nim se přikládají pouze jed-
nou. 

b) Všech dalších shromážděných žádostí, pro které ORP nenavrhuje příspěvek, v pří-
padě, že vlastník již zmocnil obec k podání žádosti na MK. 
Ke každé žádosti, kterou ORP předá dle bodu a) a b) na MK, bude přiloženo vypl-
něné a podepsané Potvrzení obce s rozšířenou působností (ORP) o provedení kontroly 
žádosti (viz formulář č. 3). Vlastníci, kteří se zřetelem ke své finanční situaci žádají o 
poskytnutí příspěvku před provedením prací, respektive po nabytí právní moci roz-
hodnutí, přiloží podepsané čestné prohlášení o nedostatku vlastních finančních pro-
středků (viz formulář č. 4), které je k tomu nezbytným podkladem. 

c) CD, na kterém bude pro každou navrženou akci vyplněn formulář (viz formulář č. 5). 
V případě, že ORP nemá možnost zapsat data na CD, zašlete, prosím, informace ve 
stanoveném termínu e-mailem na adresu: tomas.srb@mkcr.cz. 
Termín: do 31. 3. 2019. 

 
Nepřikládáme CD s doklady v elektronické podobě, nýbrž všechny doklady Vám posílá-

me jako přílohu datové zprávy. Formuláře v editovatelné podobě naleznete na webových 
stránkách Ministerstva kultury v sekci Kulturní dědictví – památková péče. 

Pro žadatele je připraven formulář žádosti, ve kterém na příslušném místě vyznačí, jsou-
li plátci daně z přidané hodnoty (DPH) či nikoli. Nadále platí, že je třeba, aby plátci DPH počí-
tali procentuální podíl státního příspěvku vzhledem k ceně prací obnovy (dle smlouvy o 
dílo) bez DPH. 

Pro zajištění hladké administrativy a snadného zpracování Vámi zaslaných žádostí 
s přílohami Vás žádáme, abyste neměnili formáty písma ani grafickou úpravu formulářů. 
Formuláře můžete vyplnit buď v programu Word, nebo v programu Excel, dle svých mož-
ností. Prosíme, neposílejte nám formuláře ve formátu pdf. Formuláře v editovatelné podobě 
(především formulář č. 2 a formuláře č. 5 ke každé jednotlivé žádosti) nám pošlete buď vypálené 
na CD, nebo e-mailem na výše uvedenou adresu. 

Dále přikládáme tabulku označování druhů vlastníků kulturních památek a žádáme Vás, 
abyste podle toho vyplňovali ve formuláři č. 2 sloupec s názvem „Typ žadatele“. 

Přiložen je rovněž seznam tzv. neuznatelných položek v rozpočtech prováděných prací. 
Dohlédněte laskavě na to, aby položky v něm uvedené nebyly zahrnovány do ceny prací, podle 
níž se vypočítává procentuální podíl státního příspěvku. 

Zvláštní termín na podání žádostí o příspěvek z rezervy programu není stanoven, pří-
padné žádosti je nutné podat ve stejných lhůtách jako v případě žádostí do řádného kola. ORP 
v průvodním dopise Ministerstvu kultury oznámí, které ze žádostí se týkají případné rezervy. 

Ověřte si prosím, zda máte k dispozici aktuálně platné znění Zásad programu. Najdete je 
na webových stránkách Ministerstva a také v dokladech přiložených k tomuto dopisu. 

Pracovníci odboru památkové péče jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy ORP týka-
jící se administrativy Programu. Dovolujeme si Vás požádat o preferenci elektronické formy 
komunikace i v případě dílčích dotazů; je to pro obě strany mnohem efektivnější. Dotazy 
k Programu, připomínky a podněty k zásadám Programu, které Ministerstvo kultury obdrží, se 
stanou základem pro další upřesnění našich metodických pokynů. 

Pokud ceny rozpočtu budou výrazně převyšovat ceny obvyklé, vyhrazuje si Minis-
terstvo kultury právo snížit navržený příspěvek, respektive příspěvek neudělit. 

Věříme, že se nám společným úsilím podaří i v letošním roce navázat na dobré zkušenosti 
a že tento dotační titul Ministerstva kultury bude bez obtíží plnit svůj účel. 
 

S pozdravem 
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Obdrží statutární zástupci měst 
dle rozdělovníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
 
 
Seznam příloh k č. j. MK 5410/2019 OPP: 
 
 

1. Dopis č. j. MK 5410/2019 OPP 
2. Zásady programu 
3. Vyhlášení programu 
4. 2x Formulář žádosti o zařazení do programu 
5. Rozpis kvót programu pro rok 2019 
6. Legenda vlastnictví 
7. Podmínky pro přiznání příspěvku (seznam neuznatelných nákladů) 
8. Formuláře 1–5 
9. Vzor plné moci 

10. Formulář vyúčtování příspěvku 
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