
Památkové programy 
Ministerstva kultury

(poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu 
kulturních památek)



Havarijní programHavarijní program

►► Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy 
nemovité kulturní památky, především odstranění nemovité kulturní památky, především odstranění 
havarijního stavu střechy a staticky narušenýchhavarijního stavu střechy a staticky narušených nosných nosných 
konstrukcí staveb. konstrukcí staveb. 

►► Limity: Limity: 
►► jednoroční náklady nesmí přesáhnout limit 2 mil. Kč bez jednoroční náklady nesmí přesáhnout limit 2 mil. Kč bez ►► jednoroční náklady nesmí přesáhnout limit 2 mil. Kč bez jednoroční náklady nesmí přesáhnout limit 2 mil. Kč bez 

DPH; DPH; 
►► minimální výše příspěvku 120 tis. Kč, výjimečně nižší; minimální výše příspěvku 120 tis. Kč, výjimečně nižší; 
►► příspěvek do výše 60 % z celkových nákladů v daném příspěvek do výše 60 % z celkových nákladů v daném 

roce, příspěvek do výše 70% z ceny nakoupeného a v roce, příspěvek do výše 70% z ceny nakoupeného a v 
daném kalendářním roce použitého materiálu v případě daném kalendářním roce použitého materiálu v případě 
akcí prováděných svépomocí; akcí prováděných svépomocí; 

►► Výjimku tvoří max. výše příspěvku 80 % v případech, které Výjimku tvoří max. výše příspěvku 80 % v případech, které 
se vztahují ke statickému zajištění kulturní památky nebo se vztahují ke statickému zajištění kulturní památky nebo 
se týkají obnovy střechy.se týkají obnovy střechy.



►► Žadatel: vlastník kulturní památky Žadatel: vlastník kulturní památky -- soukromá soukromá 
osoba, církevní organizace, obecní a městské osoba, církevní organizace, obecní a městské 
úřady, zájmová a občanská sdružení úřady, zájmová a občanská sdružení -- podá podá 
prostřednictvím územního odborného pracoviště prostřednictvím územního odborného pracoviště 
Národního památkového ústavu žádost ve Národního památkového ústavu žádost ve 
vyhlášeném termínu, včetně předepsaných vyhlášeném termínu, včetně předepsaných 
dokladů.dokladů.

►►Výběr akcí: prostřednictvím výběrových komisí Výběr akcí: prostřednictvím výběrových komisí 
zřízených u Národního památkového ústavu do zřízených u Národního památkového ústavu do 

►►Výběr akcí: prostřednictvím výběrových komisí Výběr akcí: prostřednictvím výběrových komisí 
zřízených u Národního památkového ústavu do zřízených u Národního památkového ústavu do 
výše stanovené finanční kvóty, přičemž se sleduje výše stanovené finanční kvóty, přičemž se sleduje 
finanční spoluúčast vlastníka při obnově kulturní finanční spoluúčast vlastníka při obnově kulturní 
památky. Řízení, v němž je o poskytnutí příspěvku památky. Řízení, v němž je o poskytnutí příspěvku 
ss konečnou platností rozhodováno a stanovují se konečnou platností rozhodováno a stanovují se 
podmínky pro použití příspěvku, vede Ministerstvo podmínky pro použití příspěvku, vede Ministerstvo 
kultury. kultury. 



►► K žádosti o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky (dále K žádosti o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky (dále 
jen „příspěvek“) podle jen „příspěvek“) podle §§ 16 odst. 1 zákona se přikládá16 odst. 1 zákona se přikládá

►► a)a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jdedoklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde--li o li o 
nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená 
kopie, kopie snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, kopie, kopie snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, 
které nejsou starší než šest měsíců,které nejsou starší než šest měsíců,

►► b)b) závazné stanovisko vydané podle závazné stanovisko vydané podle §§ 14 odst. 1 zákona, 14 odst. 1 zákona, 
►► c)c) specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a 

sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, 
včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,

►► d)d) záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro 
kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku 
využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,

►► e)e) jdejde--li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její 
ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,

►► f)f) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky 
nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost 
o příspěveko příspěvek















Drážkov č.p. 10, sýpka, okres PříbramDrážkov č.p. 10, sýpka, okres Příbram



Program regenerace městských Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových rezervací a městských 

památkových zónpamátkových zón

►►Účel programu (založen usnesením vlády Účel programu (založen usnesením vlády 
č.209/1992): aktivovat obce vč.209/1992): aktivovat obce v České republice s České republice s 
vyhlášenou městskou památkovou rezervací nebo vyhlášenou městskou památkovou rezervací nebo vyhlášenou městskou památkovou rezervací nebo vyhlášenou městskou památkovou rezervací nebo 
městskou památkovou zónou k jejich regeneraci a městskou památkovou zónou k jejich regeneraci a 
koordinovat přípravu, zpracování a realizaci koordinovat přípravu, zpracování a realizaci 
městských programů regenerace. Věcně jde o městských programů regenerace. Věcně jde o 
záchranu a rozvoj nejcennějších částí našich záchranu a rozvoj nejcennějších částí našich 
historických měst.historických měst.



►► Žadatel a rozdělování:Žadatel a rozdělování: prostředky jsou rozmisťovány pouze prostředky jsou rozmisťovány pouze 
do měst a obcí s prohlášenou památkovou rezervací nebo do měst a obcí s prohlášenou památkovou rezervací nebo 
památkovou zónou a lze je využít na obnovu kulturních památkovou zónou a lze je využít na obnovu kulturních 
památek ve vlastnictví obce, církví, jiných právnických a památek ve vlastnictví obce, církví, jiných právnických a 
fyzických osob, případně ve státním vlastnictví. Obnova se fyzických osob, případně ve státním vlastnictví. Obnova se 
financuje výlučně na principu více zdrojového financování s financuje výlučně na principu více zdrojového financování s 
povinnou spoluúčastí vlastníků a obcí.povinnou spoluúčastí vlastníků a obcí.

►► Hodnotí se: kvalita územně plánovací dokumentace, práce Hodnotí se: kvalita územně plánovací dokumentace, práce 
místní pracovní skupiny programu regenerace, zpracování místní pracovní skupiny programu regenerace, zpracování 

►► Hodnotí se: kvalita územně plánovací dokumentace, práce Hodnotí se: kvalita územně plánovací dokumentace, práce 
místní pracovní skupiny programu regenerace, zpracování místní pracovní skupiny programu regenerace, zpracování 
programu regenerace ve městě. Kprogramu regenerace ve městě. K návrhu finančních kvót návrhu finančních kvót 
pro rozdělení prostředků vpro rozdělení prostředků v daném roce se vyjadřuje daném roce se vyjadřuje 
Ústřední komise pro Program regenerace městských Ústřední komise pro Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón památkových rezervací a městských památkových zón 
jmenovaná ministrem kultury.jmenovaná ministrem kultury.





















Program záchrany architektonického Program záchrany architektonického 
dědictvídědictví

►► Účel programu (založen usnesením vlády č. 110/1995): obnova a Účel programu (založen usnesením vlády č. 110/1995): obnova a 
zachování kulturních památek, které tvoří nejcennější část zachování kulturních památek, které tvoří nejcennější část 
architektonického dědictví České republiky, jako jsou hrady, zámky, architektonického dědictví České republiky, jako jsou hrady, zámky, 
kláštery, historické zahrady, kostely, obranné městské a pevnostní kláštery, historické zahrady, kostely, obranné městské a pevnostní 
systémy apod. Obnova musí mít povahu záchrany existence objektu systémy apod. Obnova musí mít povahu záchrany existence objektu 
nebo záchrany těch jeho částí, které tvoří podstatu kulturní památky. nebo záchrany těch jeho částí, které tvoří podstatu kulturní památky. 

►► Žadatel a rozdělování: o zařazení do programu žádají vlastníci, nejdeŽadatel a rozdělování: o zařazení do programu žádají vlastníci, nejde--li li 
o organizace zřizované Ministerstvem kultury, Ministerstvo kultury do o organizace zřizované Ministerstvem kultury, Ministerstvo kultury do o organizace zřizované Ministerstvem kultury, Ministerstvo kultury do o organizace zřizované Ministerstvem kultury, Ministerstvo kultury do 
konce září předchozího kalendářního roku. Hodnocení jednotlivých konce září předchozího kalendářního roku. Hodnocení jednotlivých 
návrhů se uskutečňuje podle kritérií uvedených v hodnotícím listu, jimiž návrhů se uskutečňuje podle kritérií uvedených v hodnotícím listu, jimiž 
jsou zejména havarijní stav kulturní památky, význam objektu, rozsah jsou zejména havarijní stav kulturní památky, význam objektu, rozsah 
prací, využití objektu po obnově a jeho kulturní a společenský přínos. prací, využití objektu po obnově a jeho kulturní a společenský přínos. 
KK projektům zařazeným na základě hodnocení do programu se projektům zařazeným na základě hodnocení do programu se 
vyjadřuje Komise pro Program záchrany architektonického dědictví vyjadřuje Komise pro Program záchrany architektonického dědictví 
jmenovaná ministrem kultury. jmenovaná ministrem kultury. 

►► Podmínky pro použití příspěvku stanoví Ministerstvo kultury Podmínky pro použití příspěvku stanoví Ministerstvo kultury 
vv rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. 

















Tvrz Křepenice, okres PříbramTvrz Křepenice, okres Příbram



Liběšice u 
Žatce



Program péče o vesnické památkové Program péče o vesnické památkové 
rezervace a zóny a krajinné památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zónyzóny

►► Účel programu: podpora obnovy a zachování kulturních Účel programu: podpora obnovy a zachování kulturních 
památek, zejména památek lidové architektury, jakými památek, zejména památek lidové architektury, jakými 
jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží 
muka apod., které se nacházejí na území prohlášených muka apod., které se nacházejí na území prohlášených muka apod., které se nacházejí na území prohlášených muka apod., které se nacházejí na území prohlášených 
vesnických památkových rezervací a zón a krajinných vesnických památkových rezervací a zón a krajinných 
památkových zón.památkových zón.

►► Limity: Limity: 
►► náklady na obnovu kulturní památky nepřesáhnou 2 mil. náklady na obnovu kulturní památky nepřesáhnou 2 mil. 

Kč,Kč,
►► minimální výše příspěvku 80 tis. Kč, minimální výše příspěvku 80 tis. Kč, 
►► příspěvek do výše 80% z celkových nákladů v daném roce.příspěvek do výše 80% z celkových nákladů v daném roce.



►► Žadatel: prostředky lze využít na obnovu Žadatel: prostředky lze využít na obnovu 
kulturních památek bez ohledu na druh vlastnictví, kulturních památek bez ohledu na druh vlastnictví, 
akce obnovy musí mít povahu záchrany existence akce obnovy musí mít povahu záchrany existence 
objektu nebo těch jeho částí, které tvoří objektu nebo těch jeho částí, které tvoří 
památkovou podstatu kulturní památky.památkovou podstatu kulturní památky.

►►Návrhy o zařazení do Programu se předkládají Návrhy o zařazení do Programu se předkládají ►►Návrhy o zařazení do Programu se předkládají Návrhy o zařazení do Programu se předkládají 
Ministerstvu kultury prostřednictvím Národního Ministerstvu kultury prostřednictvím Národního 
památkového ústavu. Žádosti o finanční příspěvek památkového ústavu. Žádosti o finanční příspěvek 
jsou předkládány Ministerstvu kultury, které jsou předkládány Ministerstvu kultury, které 
stanoví podmínky pro použití příspěvku ve stanoví podmínky pro použití příspěvku ve 
správním rozhodnutí.správním rozhodnutí.



Program restaurování movitých Program restaurování movitých 
kulturních památekkulturních památek

►► Účel programu: (založen usnesením vlády č. 426/1997) systémově řešit Účel programu: (založen usnesením vlády č. 426/1997) systémově řešit 
spoluúčast státu na obnově spoluúčast státu na obnově -- restaurování movitých kulturních památek a restaurování movitých kulturních památek a 
jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a 
uměleckořemeslnými pracemi. Program je dlouhodobý a směřuje k zachování, uměleckořemeslnými pracemi. Program je dlouhodobý a směřuje k zachování, 
obnově, vhodnému užívání a prezentaci movitých kulturních památek a jejich obnově, vhodnému užívání a prezentaci movitých kulturních památek a jejich 
souborů, které jsou umístěny na veřejnosti zpřístupněných hradech a zámcích souborů, které jsou umístěny na veřejnosti zpřístupněných hradech a zámcích 
a dále movitých kulturních památek jakými jsou oltáře, sochařská díla, kostelní a dále movitých kulturních památek jakými jsou oltáře, sochařská díla, kostelní 
lavice, varhany apod.lavice, varhany apod.
Žadatel a rozdělování:Žadatel a rozdělování: příspěvek je poskytován na obnovu movité kulturní příspěvek je poskytován na obnovu movité kulturní ►► Žadatel a rozdělování:Žadatel a rozdělování: příspěvek je poskytován na obnovu movité kulturní příspěvek je poskytován na obnovu movité kulturní 
památky bez ohledu na druh vlastnictví. Věcnou náplň Programu tvoří záměry památky bez ohledu na druh vlastnictví. Věcnou náplň Programu tvoří záměry 
restaurování movitých kulturních památek předkládané společně s písemným restaurování movitých kulturních památek předkládané společně s písemným 
návrhem na zařazení do programu snávrhem na zařazení do programu s půlročním předstihem. Hodnocení záměrů půlročním předstihem. Hodnocení záměrů 
se stanoví podle kritérií odvozených podle cílů programu, a to metodou se stanoví podle kritérií odvozených podle cílů programu, a to metodou 
vyhodnocení jejich významu, proveditelnosti a veřejné prospěšnosti. vyhodnocení jejich významu, proveditelnosti a veřejné prospěšnosti. 

►► Podmínky pro použití příspěvku stanoví Ministerstvo kultury ve správním Podmínky pro použití příspěvku stanoví Ministerstvo kultury ve správním 
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. (Podmínkou ze zákona je, že restaurování rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. (Podmínkou ze zákona je, že restaurování 
kulturních památek mohou provádět pouze fyzické osoby na základě povolení kulturních památek mohou provádět pouze fyzické osoby na základě povolení 
uděleného Ministerstvem kultury.)uděleného Ministerstvem kultury.)



Podpora obnovy kulturních památek Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působnostípůsobností
►► Účel programu: Cílem programu je efektivně se podílet Účel programu: Cílem programu je efektivně se podílet 

na zachování a obnově kulturních památek České na zachování a obnově kulturních památek České 
republiky a přispívat tak krepubliky a přispívat tak k zachování vybraného zachování vybraného 
segmentu památkového fondu České republiky, kde to segmentu památkového fondu České republiky, kde to 
efektivně a účelně neumožňují jiné programy efektivně a účelně neumožňují jiné programy 
Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou 
určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních 
památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a 
zóny, nejsou národními kulturními památkami a  které zóny, nejsou národními kulturními památkami a  které 
nejsou ve vlastnictví České republiky.nejsou ve vlastnictví České republiky.

►► Limity: Limity: 
►► minimální výše příspěvku 50 tis. Kč, minimální výše příspěvku 50 tis. Kč, 
►► příspěvek lze poskytnout do výše 90% z celkových příspěvek lze poskytnout do výše 90% z celkových 

nákladů na obnovu kulturní památky v daném roce.nákladů na obnovu kulturní památky v daném roce.



►► Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní 
památky v případech, kde to efektivně a účelně památky v případech, kde to efektivně a účelně 
neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. 

►► Vlastník podá ve stanoveném termínu příslušné ORP Vlastník podá ve stanoveném termínu příslušné ORP 
žádost o poskytnutí příspěvku. Žádost se podává na žádost o poskytnutí příspěvku. Žádost se podává na 
formuláři, který je přílohou těchto zásad, spolu se všemi formuláři, který je přílohou těchto zásad, spolu se všemi 
níže uvedenými přílohami. Součástí žádosti je klauzule, níže uvedenými přílohami. Součástí žádosti je klauzule, 
že vlastník zmocňuje obec sže vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby rozšířenou působností, aby 
jeho jménem podala žádost na ministerstvo. Vjeho jménem podala žádost na ministerstvo. V případě případě jeho jménem podala žádost na ministerstvo. Vjeho jménem podala žádost na ministerstvo. V případě případě 
podání žádosti o příspěvek na více akcí jedním žadatelem podání žádosti o příspěvek na více akcí jedním žadatelem 
se každá žádost předkládá s příslušnými přílohami se každá žádost předkládá s příslušnými přílohami 
samostatně. Vlastník ksamostatně. Vlastník k žádosti přikládá seznam žádosti přikládá seznam 
povinných příloh podle pořadí uvedeném na formuláři povinných příloh podle pořadí uvedeném na formuláři 
aa vv souladu ssouladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb. vyhláškou č. 66/1988 Sb. 



Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost

Ing.archIng.arch. Hana Šnajdrová. Hana Šnajdrová
Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury 
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