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1 Úvod 

 S určitou podobou kultury je možno se setkat v každé době, v každé společnosti 

a v každé zemi. Kultura se stala důležitou součástí každodenního života obyvatel, neboť 

se jedná o specifickou sféru lidského a společenského života. Je členěna na hmotnou 

a nehmotnou, kdy nehmotná kultura je prezentována svou duchovní stránkou a hmotná 

kultura je tvořena lidskými výtvory. Hmotnou kulturu lze dále členit na movitou a nemovitou. 

Diplomová práce je zaměřena především na kulturní statky nemovité povahy. Národní, 

mezinárodní či regionální význam hmotných kulturních statků bývá uznáván zákony 

či mezinárodními úmluvami, kdy takovéto statky jsou zapisovány na seznam významných 

památek. V České republice jsou nejvýznamnější památky, které získaly status kulturních 

či národních kulturních památek, zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.  

 Celá oblast kultury je upravena mnoha právními předpisy, které se zaměřují především 

na jednotlivé obory kultury. Péče o hmotné kulturní dědictví a památkový fond ČR 

je upravena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Kulturní politika je v České republice upravována dokumentem s názvem „Státní kulturní 

politika na léta 2009 – 2014“. Na jednotlivé oblasti kultury jsou pak zaměřovány individuální 

koncepce.  

 Financování kultury probíhá na několika úrovních. Ze státního rozpočtu jsou 

vyčleněny finanční prostředky Ministerstvu kultury ČR, které jsou prostřednictvím vlastních 

přerozdělovacích mechanismů dále rozdělovány. Další možností jak financovat kulturu 

je využití prostředků Státního fondu kultury ČR a Státního fondu pro podporu a rozvoj české 

kinematografie ČR. Další úrovní je úroveň krajská či obecní. Výdaje na kulturu jsou kryty 

samozřejmě kromě veřejných zdrojů, také soukromými zdroji domácnostní, fyzických 

a právnických osob. V současné době v České republice dochází, v důsledku dopadů 

celosvětové hospodářské krize, ke škrtům finančních prostředků pro všechny oblasti 

hospodářského, společenského i kulturního života obyvatel. Od roku 2008 dochází 

ke snižování svěřených finančních prostředků i na oblast kultury a kapitoly Ministerstva 

kultury ČR, které poskytuje na kulturní projekty různé dotace v rámci svých vypsaných 

dotačních programů.  

  Práce je zaměřena na financování obnovy nemovitých kulturních památek, 

konkrétněji zámků ve vlastnictví obcí v Moravskoslezském kraji. Diplomová práce si klade 
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za cíl navrhnout postup řešení a získávání peněžních prostředků na financování 

rekonstrukce zámku ve vlastnictví obcí, nacházejících se především v Moravskoslezském 

kraji.  

 Diplomová práce je členěna do tří tematických kapitol. První, teoretická kapitola 

se zabývá přiblížením pojmu kultura a jeho chápání ve společnosti, vymezením základních 

institucí v oblasti kultury, kulturní politiky platné v České republice a možných vlastníků 

kulturních památek, charakterizováním vývoje v oblasti kultury po roce 1989 a podrobným 

přiblížením státní a regionální památkové péče, kterou je obnova kulturních památek 

podporována. 

 Ve druhé kapitole je nejprve krátce charakterizován a přiblížen památkový fond 

nacházející se na území Moravskoslezského kraje a po něm následuje charakteristika obce 

Kunín a zámku Kunín. Třetí podkapitola druhé kapitoly je zaměřena na analýzu rozpočtů 

obce Kunín v letech 1997 až 2010, kdy větší pozornost je věnována přijatým dotacím, 

ze kterých byla následně financována rekonstrukce zámku. Na tento rozbor navazuje 

předposlední podkapitola zabývající se časovou analýzou financování rekonstrukce zámku 

a regenerace jemu přilehlého parku. Jsou zde vymezeny jednotlivé příjmy, které jsou 

rozděleny dle poskytovatele a výdaje, které jsou členěny dle účelu použití. Na závěr kapitoly 

je krátce shrnuta současná situace zámku v Kuníně. 

 Poslední, třetí kapitola je věnována samotnému návrhu řešení financování obnovy 

zámku a jeho parku, zahrady či rybníka, kdy v první části jsou vymezeny možnosti 

financování z dotačních programů Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu 

životního prostředí ČR a také dotačního programu Moravskoslezského kraje či evropských 

fondů. Druhá část kapitoly je zaměřena na samotné doporučení obcím vlastnící zámek 

v Moravskoslezském kraji, kde je stanoveno jak postupovat při záměru rekonstrukce daného 

zámku a získávání finančních prostředků z výše zmíněných dotačních programů. 

 V diplomové práci byla použita metoda rozboru odborné literatury, právních pramenů 

a internetových zdrojů, časová komparace rozpočtů Ministerstva kultury ČR v letech 2008 

až 2012, finanční analýza a časová komparace rozpočtů obce Kunín v letech 1997 až 2010 

a analýza finančních zdrojů použitých na rekonstrukci zámku Kunín. Dále byla použita 

metoda dedukce a komparace vývoje v časové řadě včetně trendu dotačních programů 

Ministerstva kultury ČR. 
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2 Kulturní politika v České republice v oblasti památek  

Kulturu lze chápat prostřednictvím různých pojetí. Nejpoužívanější je tzv. 

antropologické pojetí, které chápe kulturu v širším pojetí „jako proces kulturní emancipace 

jedince a lidské společnosti“.1 Kulturou je tedy „vše, co z nás činí bytosti specificky lidské, 

myslící a kritické a eticky angažované“.2 Tento kulturní proces může být realizován 

socializací, prostřednictvím tvorby hodnot nebo vzorů činností a jednání, anebo 

prostřednictvím modelů. Z ekonomického hlediska je významnějším pohledem na kulturu 

užší pojetí, které chápe kulturu jako „specifickou sféru společenského života“,3 ve kterém 

probíhají určité procesy a činnosti a vznikají specifické produkty. Dále lze na kulturu nahlížet 

z různých úhlů pohledů tj. všeobecného pojetí nebo je možné do oblasti kultury zahrnout také 

oblast duchovních hodnot a pak je kultura chápána jako axiomatické pojetí. Lze ji chápat 

i jako systém, který se skládá z různých prvků a dalších kulturních subsystémů. 

Kulturu lze dělit na hmotnou a nehmotnou. Nehmotná kultura představuje duchovní 

stránku kultury. Patří sem sociokulturní regulativy, čímž jsou pravidla, normy chování, 

hodnoty a zákony v dané společnosti. Dále ideje a umění nehmotné povahy jako je např. 

hudba nebo tanec, ale také instituce, které organizují lidské chování, př. rodina, manželství, 

církve atp. Hmotnou, materiální kulturou jsou pak všechny lidské výtvory, př. obrazy, 

budovy, sochy aj.4 Je možné rozlišovat tzv. živou kulturu a kulturní dědictví. Živou kulturou 

je chápána kultura každodenního života společnosti, ale i jedince, oproti tomu kulturním 

dědictvím je vše to, co si mezi sebou předávají generace v podobě různých hmotných statků, 

norem a hodnot.5 

Modely správy kultury mají svůj základ v historickém vývoji. Rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi v přístupech ke kultuře existují z důvodu různých tradic a filozofií 

uplatňovaných v daném státě a právě rozdílným historickým vývojem zemí.6 V období 

60. a 70. let dvacátého století začaly vznikat první modely vztahující se ke kultuře. 

Ekonomové Milton C. Cummings a Richard S. Katz na konci 80. let uveřejnili čtyři hlavní 

modely správy kultury. Prvním je model s jedním centrálním orgánem, například 

                                                 
1 REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, 2007, s. 141 
2 Tamtéž, s. 141 
3 Tamtéž, s. 141 
4 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
5 HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Kultura a masmédia v tržních podmínkách, 1995, s. 7 
6 Tamtéž 
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ministerstvo kultury, které zajišťuje jak kulturní politiku, tak rozdělování veřejných 

prostředků do kultury. V dalším modelu je odpovědnost rozdělena mezi více ministerstev, 

ovšem výkon politiky je obdobný jako v předchozím modelu. Model s kvazi-autonomní 

organizací je založen na principu odděleného rozhodování o kultuře a financích od politiky. 

Poslední, manažerský nebo tzv. impresario model vyjadřuje situaci, kdy stát kulturu 

financuje, podporuje ale i provozuje.  

Ve své době používanější rozdělení zveřejnil ekonom Harry Hillman – Chartrand, 

který ve svém rozdělení zohledňuje přístup státu ke kultuře a angažovanost do kultury. Uvádí 

taktéž čtyři modely. Je-li stát v roli zlehčovatele, klade důraz na proces tvorby, do kterého 

nezasahuje a ani nepodporuje určitý umělecký styl produkce. Státní podpora umělců 

je realizována prostřednictvím daňových slev nebo daňových výdajů. Umělci jsou závislí 

jednak na svých vlastních příjmech z produkce, ale především na darech od donátorů. Model 

státu patrona je založen na principu odstupu státu od umění. Stát sice rozhoduje o výši 

prostředků, které budou do kultury věnovány, ale o tom komu, v jaké výši a podle jakých 

kritérií budou prostředky přiděleny, rozhodují nezávislé umělecké rady. V modelu státu 

architekta stát skrze centrální orgán typu ministerstva, zpravidla ministerstva kultury, 

rozhoduje jak o výši prostředků vyčleněných na kulturu, tak rozhoduje i o příjemcích těchto 

veřejných prostředků. Poslední model státu konstruktéra je extrémním modelem. Vláda 

zde vystupuje jako vlastník všech prostředků. Rozhoduje o výši a rozsahu podpory 

i o vykonávaných činnostech. Stát vlastní a také řídí veškeré umělecké instituce. 

Výše popsané modely ovšem není vhodné používat pro popis současné situace. Tyto 

modely jsou zastaralé, neboť nezachycují trendy nastupující v druhé polovině 80. let 

dvacátého století, čímž je regionalizace a decentralizace.7 Jednalo-li by se ovšem o zařazení 

České republiky podle těchto modelů, hovořila bych o smíšeném modelu správy kultury 

s prolínajícími se prvky modelu s jedním centrálním orgánem a modelem s kvazi-autonomní 

organizací. Anebo podle druhého rozdělení smíšený model státu patrona a státu architekta. 

Kultura v České republice je totiž řízena jedním centrálním orgánem, a to Ministerstvem 

kultury ČR, které určuje výši finančních prostředků na jednotlivé oblasti kultury a zabývá 

se koncepční politikou. Ministerstvo má své pomocné organizace, které o svěřené sféře 

kultury rozhodují a financují ji z prostředků jim svěřených Ministerstvem. 

                                                 
7 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
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Odvětví kultury je samo o sobě specifické, produkuje tudíž i specifické statky 

a služby. Ty jsou uskutečňovány částečně ve specializovaných institucích a v těchto 

institucích pak probíhají i kulturní procesy. Z toho je patrné, že kulturní procesy, kulturní 

instituce a kulturní produkty jsou základními prvky ekonomického systému kultury.8 Pro 

kulturní statky a služby, jako jsou umělecká díla, hudební či filmová produkce, produkce 

televizních programů a literatury aj. platí, že mají společné tři charakteristiky, kterými jsou 

odlišovány od ostatních statků a služeb. Kulturní statky a služby potřebují při své výrobě 

určitou dávku lidské kreativity, která je považována za vstup. Dále je jimi předáváno 

symbolické poselství spotřebiteli kulturního statku či služby, což znamená, že tyto statky 

nemají pouze funkční charakter. Poslední, třetí charakteristickou vlastností je fakt, že je v nich 

obsaženo určité množství duševního vlastnictví, které lze přiřazovat jak jednotlivci, tak 

skupině, která se podílela na výrobě daného kulturního statku či služby. Pokud jsou kulturní 

statky či služby prodávány, resp. kupovány na běžném trhu statků a služeb, pak realizace 

hospodářské politiky pro jejich výrobu, distribuci, marketing a dopravu není odlišná 

od běžných komodit. Pro své specifické vlastnosti je však kulturním statkům a službám 

věnována odlišná politická pozornost.9 Kulturní procesy mají fázi tvorby, produkce, 

zprostředkování, distribuce spotřeby a ochrany a udržování kulturních hodnot. Specifikem 

těchto kulturních procesů, ve srovnání s produkčními procesy jiných odvětví, je fáze tvorby, 

kde je nutná přítomnost autorství, kreativity a také fáze ochrany a obnovy kulturních statků. 

Ta je dána svým nadčasovým významem některých kulturních statků, kdy jsou společensky 

ohodnoceny a stávají se tak součástí kulturního dědictví národa. Vyžadují také soustavnou 

a patřičnou péči a ochranu. Na tuto fázi navazují činnosti spojené se shromažďováním 

a prezentováním kulturních statků veřejnosti. Z výše zmíněného tedy vyplývá, že hlavním 

úkolem kultury je především produkce, ale také realizace kulturních produktů. Stejně jako 

jiná odvětví, tak i odvětví kultury potřebuje pro zabezpečení kulturních procesů vlastní 

infrastrukturu, tzv. kulturní infrastrukturu. Jedná se o síť kulturních zařízení, například muzeí, 

galerií, divadel aj., které zpřístupňují a zprostředkovávají kulturní produkty, tedy jak statky, 

tak služby občanům. 

Kulturní činnosti lze členit dle charakteru vlastnictví, způsobu financování či oborů 

kultury. Tyto činnosti jsou zabezpečovány veřejným sektorem, na centrální úrovni zpravidla 

                                                 
8 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK, J. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
9 THROSBY, David. Economics of Cultural Policy, 2010 
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vládou či ministerstvem kultury, na lokální úrovni pak místními samosprávami obcí. Dále pak 

soukromým ziskovým či soukromým neziskovým sektorem. Z pohledu financování se v dané 

oblasti vyskytují čisté veřejné statky, jak s automatickou, tak fakultativní spotřebou, smíšené 

veřejné statky a privátní statky. Kdy smíšené veřejné statky, především na lokální úrovni 

zpravidla převažují. Mezi obory kultury patří umění, kam je řazeno umění dramatické, 

literární, hudební i výtvarné, dále ochrana kulturních hodnot, kde se nachází muzejnictví nebo 

památková péče, kterou se bude práce více zabývat. Dalším oborem je kulturně výchovná 

činnost a v neposlední řadě odborný management odvětví.10 

2.1 Ministerstvo kultury a státní fondy v oblasti kultury 

Ústředním orgánem pro oblast kultury je v České republice Ministerstvo kultury 

České republiky. Oblast kultury ovšem neměla vždy svůj samostatný ústřední orgán, 

v minulosti byla spojována především s oblastí školství a vzdělávání. Až na základě zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

získala oblast kultury samostatné ministerstvo, tedy Ministerstvo kultury. Pod stejným 

názvem a dalo by se říci, že i obdobnými kompetencemi existuje Ministerstvo kultury 

až doposud.11 Jak již bylo řečeno, Ministerstvo kultury České republiky vzniklo na základě 

zákona č. 2/1969 Sb., a podle §8 tohoto zákona je MK ČR ústředním orgánem státní správy 

pro oblast umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví 

a náboženských společností, pro věci tisku, pro přípravu zákonů a jiných právních předpisů 

pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu 

a obchod v oblasti kultury.12 Ministerstvo kultury k 1. lednu 2012 zřizuje 30 příspěvkových 

organizací, například Národní muzeum, Technické muzeum v Brně, Moravské zemské 

muzeum nebo památník Terezín či Lidice, Národní galerii v Praze a Moravskou galerii 

v Brně, tři knihovny – Národní knihovnu ČR, Moravskou zemskou knihovnu v Brně 

a Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K.E. Macana a dále například Národní divadlo, Českou 

filharmonii, Národní filmový archiv a další. Uděluje dvě státní ceny, a to Státní cenu 

za literaturu a Státní cenu za překladatelské dílo. Dále uděluje Cenu Knihovna roku nebo 

se také podílí na organizaci Ceny za nejkrásnější českou knihu roku. V čele Ministerstva 

je ministr kultury, který má čtyři náměstky - prvního náměstka, náměstka pro kulturní 

                                                 
10 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK, J. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
11 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, www.mkcr.cz (online), cit. 18.1.2012 
12 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších 
předpisů 



10 

 

dědictví, náměstka pro ekonomiku a náměstka pro umění, literaturu a knihovny. Na úrovni 

náměstků stojí ředitel úřadu ministra, který má svého zástupce. Ministerstvo kultury ČR 

je členěno na 16 odborů a 4 oddělení. Památková inspekce a sekretariát ministra fungují 

na úrovni odborů. Samostatně pak stojí Kancelář bezpečnostního ředitele.13 Organizační 

schéma Ministerstva kultury ČR platné k 3. březnu 2012 je uvedeno v příloze č. 1 diplomové 

práce.  

Rozpočet Ministerstva kultury je součástí státního rozpočtu, ve kterém 

má Ministerstvo jakožto organizační složka státu vlastní kapitolu – kapitola 334 Ministerstvo 

kultury. V tabulce 2.1 Příjmy a výdaje Ministerstva kultury v letech 2008 až 2012, jsou 

zobrazeny skutečné příjmy a výdaje Ministerstva kultury v letech 2008 až 2011 a plánované 

příjmy a výdaje dle zákona o státním rozpočtu pro rok 2012. Příjmy jsou rozděleny 

do kategorie daňových, tvořeny především správními poplatky a kategorie nedaňových, 

kapitálových příjmů a přijatých transferů. Tato kategorie zahrnuje příjmy z rozpočtu Evropské 

unie, příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů, odvody příspěvkových organizací 

nebo také příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku a ostatní nedaňové, kapitálové 

příjmy. Výdaje jsou vynakládány na jednotlivé obory spadající do působnosti Ministerstva 

kultury, na provoz příspěvkových organizací zřizované Ministerstvem nebo také na výzkum, 

vývoj a inovace v oblasti kultury. V letech 2008 až 2011 jsou výdaje rozděleny na běžné 

a kapitálové.   

Stanovené příjmy pro Ministerstvo kultury ČR ze státního rozpočtu se pravidelně 

pohybují okolo jedné miliardy korun. V průběhu roku na základě rozpočtových úprav dochází 

ke snížení, někdy k navýšení příjmů i výdajů dané kapitoly. V roce 2008 čerpalo Ministerstvo 

kultury příjmy ve výši 444 008 tisíc korun a výdaje ve výši 7 940 638 tisíc korun. Na pokrytí 

výdajů byly použity prostředky z rezervního fondu ve výši 291 551 tisíc korun a prostředky 

z mimorozpočtových fondů ve výši 7 649 150 tisíc korun. Rok 2009 byl podobný roku 2008. 

Příjmy Ministerstvo čerpalo ve výši 429 563 tisíc korun a výdaje činily 7 844  220 tisíc korun. 

Na pokrytí výdajů v roce 2009 byly použity kromě příjmů roku 2009 prostředky z rezervního 

fondu ve výši 29 213 tisíc korun, prostředky nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 

142 394 tisíc korun a prostředky z mimorozpočtových prostředků ve výši 7 672 613 tisíc 

korun. V roce 2010 byly ke krytí výdajů opět použity prostředky z rezervního fondu ve výši 

24 845 tisíc korun, prostředky nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 394 302 tisíc korun, 

prostředky z mimorozpočtových fondů ve výši 7 172 844 tisíc korun a z Fondu národního 
                                                 
13 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, www.mkcr.cz (on-line), cit. 18.1.2012 
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majetku prostředky ve výši 114 365 tisíc korun. V roce 2011 byly použity ke krytí výdajů 

prostředky Fondu národního majetků ve výši 98 673 tis. Kč, prostředky mimorozpočtových 

fondů ve výši 6 948 167,78 tis. Kč a prostředky nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 

816 391,14 tis. Kč. V roce 2012 jsou uvedeny pouze plánované výdaje pro Ministerstvo 

kultury dle zákona o státním rozpočtu. Důvodem je skutečnost, že čerpání finančních 

prostředků pro rok 2012 je právě uskutečňováno.   

Tab. 2.1 Příjmy a výdaje Ministerstva kultury v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

PŘÍJMY celkem 444 008,51 429 563,73 712 283,10 881 616,26 1 154 837,00 

daňové 0,00 12,20 17,20 14,30 10,00 

nedaňové, kapitálové a 
přijaté transfery 

444 008,51 429 551,53 712 265,90 881 601,96 1 154 827,00 

        z toho z rozpočtu 
EU 

10 771,83 2 287,39 162 484,12 513 073,94 1 032 071,00 

            

VÝDAJE celkem 7 940 638,09 7 844 220,73 7 706 358,38 7 863 232,48 8 422 123,00 

z toho běžné výdaje 6 790 210,85 6 836 613,72 6 445 671,89 6 562 707,30    

z toho kapitálové výdaje 
1 150 427,24 1 007 607,01 1 260 686,49 1 300 525,18    

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle zákona o státním rozpočtu roku 2012 a výročních zpráv MK let 2008 – 2011. 

V roce 1992 byly zřízeny dva státní fondy, a to Státní fond kultury České republiky 

zřízený zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky (novelizován 

naposledy v roce 2006) a Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie zřízen zákonem č. 241/1992 Sb., o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj 

české kinematografie (několikrát novelizován, naposledy v roce 2006). Tyto fondy slouží jako 

nástroj financování kultury, potažmo kinematografie. Oba fondy spravuje MK ČR, v čele 

Fondu stojí ministr kultury, který zodpovídá za hospodaření s prostředky Fondu. O způsobu 

a výši čerpání prostředků Fondu rozhoduje Rada Fondu, kterou volí vláda. Rada se především 

zabývá tvorbou a užitím prostředků Fondu a rozhoduje o žádostech o poskytnutí prostředků 

z Fondu. Fondy jsou právnickými osobami, zapsanými v obchodním rejstříku.14 

Před rokem 1989, tedy před vznikem nynějších dvou státních fondů, zde existovaly 

tři umělecké fondy, a to Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných 

                                                 
14 Zákon č. 241/1922 Sb., o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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umění. Všechny tři zmíněné fondy byly založeny již v roce 1954. Tyto fondy se na základě 

zákona č. 318/1993 Sb., transformovaly na nadace, respektive Fondy vytvořily své nadace, 

na které byl převeden veškerý majetek Fondu, kromě majetku státního.15 V současné době 

se tedy jedná o Nadaci Český literární fond, která vznikla v roce 1994 a je alternativním 

nestátním zdrojem financování kultury, podporující především vydání nebo realizaci 

nekomerčních děl literatury, divadla, vědy, filmu a periodik. V těchto kategoriích uděluje 

Výroční ceny za tvorbu z minulého roku a dále cenu pro novináře.16 Nadace Český hudební 

fond má obdobnou historii jako Nadace Český literární fond. V roce 1994 také vznikla 

Nadace Český fond umění, dnes Nadace českého výtvarného umění. Svůj název změnila 

v roce 2008. Jedná se o jednu z největších nadací v České republice, která podporuje výtvarné 

umění a zabývá se také jeho rozvojem v rámci České republiky. V roce 1997 Nadace založila 

Nadaci Český fond architektury, která se také přejmenovala, a dnes nese název Nadace české 

architektury.17 Všechny zmíněné nadace fungují dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 

Fondy - Státní fond kultury (SFK) a Státní fond pro podporu a rozvoj české 

kinematografie (SFPK) – disponují s finančními zdroji, které získali například z výnosů 

z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře či filmovém 

průmyslu, z výnosu cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, z úvěrů 

od právnických osob, z úroků z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých 

Fondem žadatelům, ze smluvních pokut placené žadateli, z darů a dědictví pro Fond 

či z výnosů z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, z příplatku k ceně vstupného 

(každý účastník veřejné produkce kinematografického díla se vstupem podílí na příjmech 

SFPK příplatkem k ceně vstupného, a to ve výši jedné koruny), ze sjednaných podílů 

na příjmech z kulturních projektů a kinematografických děl, na které byly poskytnuty 

prostředky Fondu, z výnosů z pohlednic, plakátů a dalších příležitostných tisků, z dotací 

ze státního rozpočtu a další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy. Tyto prostředky 

mohou fondy poskytovat na konkrétní kulturní a kinematografické projekty. Například 

na projekty zabývající se podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, 

edičními počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, obnovu a udržování 

kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činností, propagaci 

české kultury v zahraničí, pořádání kulturních festivalů, údržbu a doplňování knihovního 

                                                 
15 HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Kultura a masmédia v tržních podmínkách, 1995 
16 Webové stránky nadace Český literární fond, www.nclf.cz (online), cit. 18.1.2012 
17 Webové stránky nadace Českého výtvarného umění, www.ncvu.cz (online), cit. 18.1.2012 
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fondu, tvorbou, výrobou a distribucí českého kinematografického díla, propagací české 

kinematografie a technickým rozvojem a modernizací české kinematografie. Fondy tyto své 

prostředky poskytují jako účelové dotace, a to pouze do jimi stanovené výše plánovaným 

nákladům nebo je poskytuje formou půjček či návratných výpomocí. Pokud jsou prostředky 

vynaloženy k jinému účelu, než na který byly poskytnuty, zaplatí žadatel smluvenou pokutu, 

která se může pohybovat až do celkové částky poskytnutých prostředků.18 

2.2 Situace v kultuře po událostech roku 1989  

Odvětví kultury se do roku 1988, resp. do listopadu 1989, nacházelo v centrálně 

plánované ekonomice a převažovala státní forma vlastnictví. Státní monopol se nacházel také 

v oblasti kompetencí a rozhodování, kultura byla zařazena do odvětví nevýrobního 

charakteru. Státní management byl strnulý, vedl k ideologizaci a nesvobodě. V důsledku 

těchto příčin se kulturní instituce vyznačovaly direktivností, byly závislé na peněžních 

prostředcích ze státního rozpočtu, tudíž se vyznačovaly nízkou efektivností svých činností 

a dále nízkou soběstačností. Rok 1989, resp. listopad tohoto roku se stal v historii České 

republiky důležitým mezníkem. Došlo k přechodu z totalitního komunistického systému 

na systém demokratický. Tento rok je spojen také se začátkem reformy veřejné správy.19 

Období následující po roce 1989 bylo pro umění a kulturu obdobím transformace, 

privatizace a odstátňování. Odstranil se ideologický státní monopol a také monopolní 

a regulační subjekty, které pro kulturu jakožto centrálně řízené odvětví zajišťovaly finanční 

zdroje. Rušily se umělecké organizace a také federální a národní tvůrčí svazy, ve kterých 

se umělci sdružovali do roku 1989 povinně. Začala se vytvářet nová kulturní infrastruktura.20 

Kultura nebyla prioritním odvětvím, kterým by se v polistopadových událostech vládní 

politika zabývala. Proto se nacházela v nepříznivém stavu. Příčinou byly jak obecné faktory 

jako jsou inflace, devalvace koruny, cenová liberalizace, restituce, zvýšení cen nájemného 

a energií, tak specifické faktory. Těmi byly například převedení části kulturních institucí 

do působnosti Ministerstva kultury České republiky z podřízenosti tehdejších národních 

výborů, vydáním Ministerstvem financí vyhlášky o odepisování základních prostředků 

č. 586/1990 nebo také snížení objemu rozpočtových prostředků na kulturu ve veřejných 

rozpočtech, především místních. Toto snížení způsobilo, že místní kultura byla jednou 

                                                 
18 Zákon č. 241/1922 Sb., o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
19 HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Kultura a masmédia v tržních podmínkách, 1995 
20 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
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z nejohroženějších oblastí kultury.  Kromě nedostatku finančních prostředků ať už na rostoucí 

neinvestiční náklady kulturních institucí nebo na rekonstrukce kulturních památek a objektů, 

začala klesat i návštěvnost kulturních zařízení. V důsledku nastolených změn se do kritické 

situace dostaly obory památkové péče, kinematografie a knižní péče.  

Privatizace zasáhla i odvětví kultury. Ministerstvo kultury vytvořilo v roce 1991 

seznamy institucí, které měly privatizaci podléhat. Do první privatizační vlny byl zařazen 

například Albatros, Editio Supraphon, Filmové studio Barandov a Zlín a také jejich Filmové 

laboratoře a další objekty. Druhá vlna privatizace se pak týkala Pragokoncertu, 

Československých cirkusů a varieté, Gramofonových závodů Loděnice u Brna, Odeonu nebo 

Krátkého filmu Praha. Oproti tomu u Národní knihovny, Státních vědeckých knihoven, nebo 

Správy kulturních zařízení se s privatizací v roce 1991 nepočítalo nejbližších pět let.21 

Probíhalo i odstátňování kultury, a to na základě myšlenky, že umění a kulturu stát 

provozovat nemá. Výjimkou jsou státní instituce typu Národní muzeum, Národní divadlo 

atp.22 

2.3 Vymezení kulturní politiky České republiky 

Koncepční materiály Ministerstva kultury České republiky a usnesení Vlády České 

republiky, převážně v letech 1990 – 1996, jasně definovaly snahy oddělení přístupu státu 

ke kultuře, který zde přetrvával z předchozího státního systému. V březnu roku 1999 

Ministerstvo kultury předložilo Vládě návrh kulturní politiky s názvem Strategie účinnější 

státní podpory kultury. Vláda po projednání Strategie doporučila její realizaci.23 Kulturní 

politika tedy nebyla vládou deklarována až od roku 2001, kdy vláda České republiky přijala 

dokument s názvem Kulturní politika: Funkce kultury, hlavní cíle a nástroje kulturní politiky, 

kterým se zavazovala k účinnější státní podpoře kultury.24 V podstatě se jednalo o aktualizaci 

Strategie účinnější státní podpory kultury až do roku 2005. Kulturní politika České republiky 

je v tomto dokumentu vymezena následovně: „Kultura je významným faktorem života 

občanské společnosti, který podstatnou měrou napomáhá její integraci jako celku. Přispívá 

k rozvoji intelektuální, emocionální i morální úrovně každého občana a plní v tomto smyslu 

výchovně vzdělávací, socializační, a hodnotové funkce. Kultura je prostředkem přenosu 

                                                 
21 HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Kultura a masmédia v tržních podmínkách, 1995 
22 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
23 KRBOVÁ, Jana. Vybrané obory kultury a masmédií, 2002 
24 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
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informací mezi generacemi a utváří základní identitu jedince. Propojuje Českou republiku 

s vnějším světem, zároveň ji však z něj i vyděluje, charakterizuje ji v porovnání s ostatními 

státy. Kultura je také významným hospodářským odvětvím.“25 Za hlavní cíle kulturní politiky 

byly stanoveny zejména tyto:  

• „garantovat ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytvářet podmínky 

pro využívání této svobody, 

• vytvářet podmínky pro realizaci kulturních aktivit občanů zejména na základě 

občanského sdružování (spolčování), 

• vytvářet podmínky pro decentralizaci rozhodování v celém kulturním systému 

a pro přenášení rozhodovacích procesů mimo ingerenci orgánů státní správy a jejich 

nezávislost i ekonomickou („umělci rozhodují sami o sobě“), 

• garantovat rovnost přístupu občanů ke kulturnímu bohatství a usnadňovat tento přístup 

znevýhodněným společenským skupinám (menšiny, osoby se zdravotním postižením), 

• garantovat ochranu kulturního dědictví a podporovat péči o ně, 

• garantovat svobodný přístup občanů k informacím, podporovat výměnu informací 

uvnitř systému kultury, mezi systémem kultury a vnějším prostředím bez ohledu 

na jazykové a administrativní hranice, 

• podporovat výchovu a osvětu v systému tvorby i užívání kulturních statků, 

• brzdit negativní vlivy komercionalizace kultury.“26 

K uskutečňování cílů byly stanoveny legislativní, institucionální, ekonomické, řídící 

a metodické nástroje.  

V rámci reformy veřejné správy bylo také žádoucí, aby se orgány samospráv více 

kulturou zabývaly, a to především v oblasti utváření finančních a koncepčních předpokladů, 

aby se i občané mohli na kultuře podílet. Občané jsou totiž tvůrci a příjemci kultury, ale také 

její ochránci a podavatelé.27 

V současnosti je v oblasti kultury platný dokument s názvem „Státní kulturní politika 

na léta 2009 - 2014“, jejíž vize a cíle jsou následující. „Kultura je pro Českou republiku 

„jízdenkou do budoucnosti“: chceme být opět křižovatkou kultur, svoji přirozenou pozici 

využít svobodným, otevřeným a kreativním způsobem při tvorbě kultury vlastní, ochraně 

zděděných kulturních hodnot a jejich uplatnění ve všech oblastech života společnosti. Úkolem 
                                                 
25 Kulturní politika: Funkce kultury, hlavní cíle a nástroje kulturní politiky 2001, Ministerstvo kultury, 2001 
26 Tamtéž 
27 ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií, 
2007 
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státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi společnosti a tak obohacovat 

životy občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu, vzdělání, motivovat 

dárcovství i poskytnout dostatečné zdroje a tím posílit konkurenceschopnost země 

v globálním prostředí.“28 Z formulace této vize byly vymezeny cíle státní kulturní politiky, 

které byly rozděleny do čtyř základních dimenzí. První cíl je nazván „ekonomická 

a společenská dimenze“ a byl nastaven tak, aby zajistil účelné využívání přínosů umění 

a hmotného i nehmotného kulturního dědictví pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních 

oborů, přispěl k efektivnějšímu nakládání s památkami, muzejních a galerijních sbírek, 

urbanistických a krajinných celků k cestovnímu ruchu. Dále jsou v rámci tohoto cíle 

uplatňovány mezinárodní zkušenosti v rozvoji průmyslu v kultuře a posilována celková role 

kultury v politice. Druhý cíl „občanská dimenze – rozvoj osobnosti“ je zaměřen 

na zdůraznění role kultury v individuálním, profesním i osobnostním růstu jednotlivých 

občanů. Je jím podporován rozvoj tvořivosti, kultivace hodnot a postojů, které mohou být 

zděděné nebo vytvořené a také je jím posilován vliv kultury na vzdělávání a obohacování 

života občanů i společnosti. Cílem je dosáhnout vyšší pasivní, ale i aktivní účasti jednotlivců 

jednak na samotném kulturním dění a dále na péči o zděděné existující kulturní hodnoty. Cíl 

„role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot“ je spatřován 

ve snaze poskytovat přímou i nepřímou podporu zachování exitujících i nových hodnot 

kultury a také nakládání s nimi, kdy se věnuje materiální podpoře zachovávání kulturních 

hodnot jak v minulosti vzniklých, tak nově společností vytvořených. Naplnění cíle 

je podmíněno podporou kultury ze státního rozpočtu ve výši 1 %, tento závazek má politický 

charakter a dále hospodárné a dostatečné využívání prostředků z fondu EU. Poslední, tedy 

čtvrtý cíl „role státu při tvorbě pravidel“ vyjadřuje úlohu státu jako tvůrce pravidel, tedy 

jako zákonodárce a vykonavatele při jejich uplatňování. Pravidla, jakož to i prostředí pro 

kulturní aktivity musí být na všech úrovních, tedy na úrovni státu, krajů i obcí transparentní, 

nediskriminační, srozumitelné, objektivní a předvídatelné a podporováno ze všech úrovní. 

Což dle mého názoru není doposud zcela splněno. Pozornost v rámci tohoto cíle je také 

věnována podpoře spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy při přípravě 

dotačních programů, aby mohly být financovány na základě více zdrojového financování.29 

Při realizaci cílů využívá Státní kulturní politika několika typů nástrojů. Jedná 

se o nástroje legislativní, ekonomické, institucionální, řídící a metodické. Legislativní nástroje 

                                                 
28 Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014, Ministerstvo kultury, 2009 
29 Tamtéž 



17 

 

jsou odrazem zákonodárné moci ve státě, tedy různými zákony, nařízeními, vyhláškami 

a dalšími právními předpisy v oblasti kultury. Ekonomická podpora kultury státem 

je realizována buď přímo dotacemi ze státního rozpočtu, nebo nepřímo různými daňovými 

úlevami aj. Institucionální nástroje jsou představovány kulturními institucemi a celým jejich 

systémem. Řídící a metodické nástroje jsou výsledkem činnosti orgánů státní správy.  

2.4 Památková péče 

Z historického hlediska sahají počátky památkové péče až do 18. století, kdy byla 

stanovena obecně závazná pravidla, ovšem nejednalo se o systematickou ochranu kulturního 

dědictví. Za vlády Marie Terezie pak došlo k posunu ve vývoji péče o kulturní statky, 

a to především díky Tereziánským reformám a dekretům, které se mimo jiné týkaly 

i zachování památek. Československo, jako nově vzniklý stát 28. října 1918, převzalo normy 

tykající se památkové péče, svého času platné v Rakousko - Uherské monarchii, a doplnilo 

je nařízením Národního výboru č. 13/1918 Sb., o zákazu vývozu uměleckých a historických 

památek. V poválečném období, tedy po roce 1945, byl hlavním úkolem památkové péče 

dohled nad stovkou zámků a hradů a také péče o historické objekty ve městech a obcích, které 

přešly do státního vlastnictví a staly se tak státním kulturním majetkem. Důležitou úlohu 

plnily Benešovy dekrety. Zákonem č. 137/1946 Sb., o Národních kulturních komisích 

pro správu státního kulturního majetku, byly zřízeny jako ústřední orgány pro správu 

nejvýznamnějšího státního kulturního majetku, především hradů a zámků, Národní kulturní 

komise. V tomto období bylo prohlášeno třicet historických center měst za městské 

památkové rezervace, což bylo považováno za významný památkový počin.  

První právní norma, která komplexně řešila problematiku památkové péče, byla 

vytvořena až v roce 1958 vydáním zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. 

Do té doby problematiku ochrany a péče o kulturní dědictví upravovala celá řada právních 

předpisů, které nevytvářely vyhovující systém kulturních institucí ani jasné rozdělení 

kompetencí.30 „Zákon o kulturních památkách vymezil povinnosti spojené s údržbou 

kulturních památek, stanovil zásady ochrany a evidence kulturních památek, konservace 

a obnovy i jejich kulturního využití. Neobsahoval však žádná sankční ustanovení.“31 

Z důvodu vývoje státní památkové péče a změn v organizaci státní správy byl přijat v roce 

1987 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, s účinností od 1. ledna 1988. Jednalo 

                                                 
30 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, www.mkcr.cz (online), cit. 23.1.2012 
31 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, sekce památkové péče, www.mkcr.cz (online), cit. 
23.1.2012 
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se o zákon, kterým bylo zásadně změněno chápání ochrany kulturního dědictví. Například jím 

byly přesně vymezeny kulturní objekty, na které se vztahovala státní péče, byla zřízena 

Památková inspekce, určily se sankce za porušení nebo byl zaveden Ústřední seznam 

kulturních památek. K zákonu bylo vydáno několik prováděcích vyhlášek Ministerstva 

kultury ČR a byl mnohokrát novelizován, především v souvislosti se změnami v právním 

prostředí a vznikem samostatné České republiky.32 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů je doposud platnou legislativou a nyní bude jeho obsah 

přiblížen.  

Dle zákona obsahuje státní památková péče činnosti, opatření a rozhodnutí, kterými 

orgány a odborná organizace státní památkové péče zabezpečují zachování, ochranu, 

zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Zákonem je definována 

kulturní památka jako nemovité a movité věci, případně jejich soubory, které jsou 

významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti 

od nejstarších dob do současnosti. Nebo věci, které mají přímý vztah k významným 

osobnostem a historickým událostem. Tyto movité a nemovité věci jsou prohlašovány 

Ministerstvo kultury ČR za kulturní památky. Za národní kulturní památku může být 

prohlášena nařízením Vlády ČR kulturní památka, která tvoří nejvýznamnější součást 

kulturního bohatství národa. Movité národní kulturní památky obsahují především 

signifikantní doklady české státnosti a historického vývoje národa. Národními kulturními 

památkami jsou například České korunovační klenoty, mobiliář Pražského hradu, původní 

vybavení barokního divadla v Českém Krumlově, Karlův most se sochařskou výzdobou, 

Národní divadlo, Národní muzeum, Pražský hrad, Vyšehrad, Hrad Karlštejn, Památník Lidice, 

Babiččino údolí v Ratibořicích, Hospital Kuks, Pustevny, Důl Hlubina a vysoké pece 

a koksovna Vítkovických železáren a mnoho dalších. Dále jsou zde vymezeny pojmy 

památkové rezervace a památkové zóny. Památkovou rezervací je území, jehož charakter 

a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, které jsou zachovány v původní 

historické lokalitě, popřípadě archeologické nálezy. Jedná se především o historická jádra 

měst a vesnic, která jsou Vládou ČR prohlašovány za památkové rezervace městské, vesnické 

či archeologické. Oproti tomu památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části 

s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které 

vykazuje významné kulturní hodnoty. Jsou rozlišovány památkové zóny městské, vesnické 

a krajinné. Prohlášení za památkovou zónu provádí Ministerstvo kultury ČR vyhláškou. 

                                                 
32 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, www.mkcr.cz (online), cit. 23.1.2012 
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Ministerstvo kultury ČR prohlašuje movité či nemovité věci za kulturní památku, kdy 

si před prohlášením musí vyžádat stanovisko krajského úřadu a obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, případně Akademie věd ČR a písemně vyrozumět vlastníka věci 

o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku. Vlastník věci je pak povinen chránit 

věc před poškozením, zničením nebo odcizením. V případě prohlášení území za památkovou 

zónu, musí Ministerstvo kultury tento záměr projednat s krajským úřadem. Vláda ČR 

prohlašuje kulturní památku za národní kulturní památku nebo území za památkovou 

rezervaci. Z mimořádně závažných důvodů může Ministerstvo kultury prohlášení věci 

za kulturní památku zrušit, u národních kulturních památek to nelze. Kulturní památky 

se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, který vede odborná 

organizace státní památkové péče, čímž je Národní památkový ústav. Ten o zápisu kulturní 

památky do Ústředního seznamu kulturních památek vyrozumí vlastníka kulturní památky, 

krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a v případě nemovité kulturní památky 

také stavební úřad. Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností pak vedou 

seznamy kulturních památek svých územních obvodů, kde jsou zápisy prováděny podle 

výpisů z Ústředního seznamu kulturních památek.33 Tabulka Tab. 2.2 Počty památek v ČR 

k 21. březnu 2012 udává aktuální počty nemovitých kulturních památek a národních 

kulturních památek, dále památkových zón a rezervací, které jsou veřejně přístupné 

na webových stránkách Národního památkového ústavu. Movité kulturní památky zde nejsou 

započítány, neboť jejich seznamy nejsou veřejně přístupné. 

Tab. 2.2 Počty památek v ČR k 21. březnu 2012 

Nemovité kulturní památky 40 261 
Nemovité Národní kulturní památky 272 
Památkové rezervace 111 
Památkové zóny 483 
Památky světového dědictví 
UNESCO 12 

Zpřístupněné kulturní památky 203 
ZDROJ: Vlastní zpracování, dle monumnet.npu.cz 

Památkový fond České republiky je tedy tvořen hmotným kulturním dědictvím. Jedná 

se o věci movité, nemovité a území utvářená a kultivovaná lidskou kulturní činností.34 

Dle druhové skladby se jedná o: 

                                                 
33 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
34 Webové stránky Národního památkového ústavu, www.npu.cz (on-line), cit. 23.2.2012 
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• movité památky a jejich soubory - patří zde například umělecká výtvarná díla 

oboru malířství, sochařství, nebo hudební a technická díla či historické knihovny. 

Movité kulturní památky tvoří nejpočetnější část památkového fondu ČR, 

evidenčně se jejich počet pohybuje okolo sto tisíců. Seznam movitých kulturních 

památek není veřejně přístupný, a to z důvodu ochrany památek před odcizením 

a ochrany vlastnických práv vlastníka. Nahlížet do seznamu lze na základě 

písemného souhlasu vlastníka nebo jiného právního titulu; 

• nemovité památky – jedná se o hrady, zámky, kláštery, kostely, městské budovy, 

objekty lidové architektury a další. Tato část památkového fondu je veřejností 

nejvíce známá a vnímaná. Seznam nemovitých kulturních památek je veřejně 

přístupný na webových stránkách Národního památkového ústavu; 

• nemovité i movité věci, které připomínají důležité historické osobnosti či události; 

• památkově chráněná území, kam se řadí památkové rezervace a památkové zóny 

a také specifická památkově chráněná území jako jsou území s archeologickými 

nálezy. 

Kromě věcí a souborů věcí, kterým byla založena právní ochrana, tzn. kulturní památky, 

národní kulturní památky, památkové zóny a rezervace, jsou součástí památkového fondu také 

věci a soubory věcí tzv. památkového potenciálu. Jedná se o věci, které by v budoucnu mohly 

být objektem zájmu památkové péče.35 

Česká republika je vázána Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví organizace UNESCO z roku 1972, kterou bývalá Československá federativní 

republika ratifikovala v roce 1991. Touto úmluvou byl založen Seznam světového dědictví, 

tzv. památky UNESCO, na jehož seznamu je zapsaných i dvanáct českých kulturních 

památek. Jmenovitě historické centrum Českého Krumlova, Prahy a Telče, poutní kostel 

sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, historické centrum Kutné Hory s kostelem 

sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci, Lednicko – valtický areál, zahrady a zámek 

v Kroměříži, vesnická historická rezervace v Holašovicích, zámek v Litomyšli, sloup 

Nejsvětější Trojice v Olomouci, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči a vila 

Tugendhat v Brně, která byla dne 6. března 2012 po dvouleté rekonstrukci opět zpřístupněna 

veřejnosti. Památky zaspané v Seznamu světového dědictví UNESCO jsou považovány 

za tzv. památky s mezinárodním statusem.36  

                                                 
35 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, www.mkcr.cz (on-line) cit. 23.2.2012 
36 HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel CHROMÝ. Kulturní regiony a geografie kultury, 2007 
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Památkou s mezinárodním statusem je památka, jejíž kulturní hodnota má nadnárodní 

význam. Do této skupiny kulturních památek patří také kulturní statky označené značkou 

evropského dědictví, nebo ty, které jsou chráněny na základě Druhého protokolu k Haagské 

úmluvě na ochranu kulturního dědictví při ozbrojeném konfliktu. Značkou evropského 

dědictví jsou označovány ty památky, které symbolizují evropskou integraci a její historii. 

Jedná se o seznam evropského kulturního dědictví, který iniciovala Evropská unie. Na tomto 

seznamu má Česká republika zapsán zámek Kynžvart, Baťův kanál, bývalý průmyslový areál 

dolních Vítkovic v Ostravě a památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Na základě 

Haagské úmluvy má být v případě ozbrojeného konfliktu zajištěna ochrana kulturním 

památkám, které mají pro lidstvo velký význam.37 

Ochrana, uchovávání, poznávání a zprostředkování hmotného kulturního dědictví, 

tedy památkového fondu, je jedním z veřejných zájmů České republiky. Tento veřejný zájem 

lze uplatnit na kulturní památky, jejichž poškození či zničení by znamenalo ztrátu pro celé 

národní kulturní bohatství. Veřejný zájem je realizovaný pomocí systému nakládání 

s památkovým fondem, který bývá zkráceně označován jako památková péče. Jedná 

se o soubor činností prováděné vlastníky kulturních statků, správními a odbornými orgány, 

které vedou k naplňování již zmíněného veřejného zájmu. Dále se jedná o výchovně 

vzdělávací činnost zaměřenou především na odborníky, zprostředkování památkového fondu 

veřejnosti, vědecké bádání a také hodnocení a dokumentace památkového fondu. Základní 

činnosti památkové péče jsou tvořeny: 

• ochranou památkového fondu, uskutečňovanou vymezováním toho, co je součástí 

památkového fondu, evidencí památkového fondu a stanovováním ochranných 

režimů; 

• uchováváním památkového fondu, jehož součástí je užívání a správa památkového 

fondu, konzervace, restaurování a regenerace památkového fondu; 

• poznáváním památkového fondu, které se zabývá vědeckým výzkumem 

a monitoringem památkového fondu, pravidelnou inventarizací a aktualizací údajů 

památkového fondu; 

• prezentací hodnot památkového fondu a jeho zprostředkováním veřejnosti, které 

zahrnuje prezentaci a propagaci památkového fondu a dále vzdělávací činnosti 

v oblasti památkového fondu. 

                                                 
37 Webové stránky Národního památkového ústavu, www.npu.cz (on-line), cit. 23.2.2012 
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Veřejná správa je povinna při výkonu těchto činností jednat tak, aby nedocházelo 

k neopodstatněným ztrátám na hodnotách památkového fondu, aby zabezpečila průběžné 

vědecké poznání památkového fondu a aby získané poznatky byly postoupeny jak odborné, 

tak laické veřejnosti a kulturní hodnoty byly veřejnosti zpřístupněny.38 

2.4.1 Organizace státní památkové péče 

Dle zákona o státní památkové péči vykonávají státní památkovou péči orgány státní 

památkové péče, kterými jsou Ministerstvo kultury, krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností. Ministerstvu kultury je podřízena odborná organizace, kterou 

je Národní památkový ústav.39 

Ministerstvo kultury ČR je ústředním orgánem státní správy pro oblast kulturních 

památek v České republice. Na poli státní památkové péče plní funkci ústředního správního 

úřadu odbor památkové péče, zřízený při ministerstvu kultury. Odbor památkové péče 

rozhoduje o prohlášení věci či souboru věci za kulturní památku, národní kulturní památku, 

památkovou zónu a památkovou rezervaci. Dále uděluje povolení k restaurování kulturních 

památek a k provádění archeologických výzkumů, uděluje souhlas k vývozu kulturní 

či národní kulturní památky do zahraničí, poskytuje příspěvek na obnovu kulturních památek, 

uplatňuje práva na přednostní koupi národní kulturní památky nebo movité kulturní památky 

státem. Například v roce 2010 bylo odborem památkové péče vydáno 221 rozhodnutí 

o prohlášení věcí nebo jejich souboru za kulturní památky, 60 rozhodnutí o zrušení prohlášení 

věci za kulturní památky, 12 rozhodnutí o vývozu kulturních a národních kulturních památek 

do zahraničí a 36 rozhodnutí k restaurování kulturních památek. Odbor památkové péče 

Ministerstva kultury dále zpracovává prognózy a koncepce státní památkové péče, sestavuje, 

vyhlašuje a provádí programy péče o kulturní památky, řídí Národní památkový ústav, 

metodicky řídí a koordinuje činnost krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností, spolupracuje s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky 

a vysokými školami při výchově a vzdělávání odborných pracovníků pro oblast státní 

památkové péče, zabezpečuje mezinárodní spolupráci na poli státní památkové péče a plní 

další úkoly a činnosti.  

Organizačně se odbor památkové péče člení na tři oddělení, jak je vidět v obrázku 2.1 

Organizační uspořádání odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR. Jedná se o oddělení 

ochrany kulturních památek, oddělení regenerace kulturních památek a památkově 
                                                 
38 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, www.mkcr.cz (on-line), cit. 23.2.2012 
39 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
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chráněných území a právní oddělení. Organizační zařazení odboru památkové péče 

ve struktuře Ministerstva kultury ČR lze nalézt v příloze č. 1 diplomové práce. 

Obrázek 2.1 Organizační uspořádání odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle www.mkcr.cz 

Odbor památkové péče Ministerstva kultury zřizuje několik odborných orgánů a komisí, 

například ústřední komisi Ministerstva kultury pro Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón, Komisi pro Program záchrany 

architektonického dědictví České republiky, Komisi pro hodnocení návrhů na prohlášení 

nemovitých věcí za kulturní památky, Komisi Ministerstva kultury pro restaurování, Komisi 

Ministerstva kultury pro program Podpora pro památky UNESCO a další.40   

 Finanční prostředky získává odbor památkové péče z rozpočtu Ministerstva kultury 

sekce výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva – činnost úřadu, stejně jako ostatní 

pracoviště Ministerstva. Výše Ministerstvem vyčleněných prostředků odboru památkové péče 

na zabezpečení činnosti úřadu včetně platů a příspěvku mezinárodním organizacím jsou 

uvedeny v následující tabulce Tab. 2.3 Výdaje odboru památkové péče v letech 2008 až 2010.  

Tab. 2.3 Výdaje odboru památkové péče v letech 2008 až 2010 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 

Útvary MK celkem 300 042,83 308 326,47 243 514,48 250 380,82 

 z toho odbor 
památkové péče 

6 466,48 593,31 545,18 940,43 

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle výročních zpráv Ministerstva kultury ČR let 2008 až 2011 

Odbor památkové péče dle zákona o státní památkové péči poskytuje finanční příspěvky 

na zachování a obnovu kulturních památek v případě mimořádného kulturního zájmu 

na zachování kulturní památky. Tento příspěvek poskytuje prostřednictvím specializovaných 

programů, které jsou koncipovány tak, aby dosahovaly dlouhodobých cílů státu v péči 

                                                 
40 Webové stránky Ministerstva kultury České republiky, www.mkcr.cz (online), cit. 25.2.2012 

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Oddělení právní Oddělení regenerace kulturních památek 
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24 

 

o památkový fond. Na tyto programy bylo v roce 2008 poskytnuto 863 282 tis. Kč, v roce 

2009 částka 727 315 tis. Kč, v roce 2010 částka 529 804 tis. Kč a v roce 2011 dosáhla výše 

vyčleněných finančních prostředků 601 087 tis. Kč. 

Národní památkový ústav (NPÚ) je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči odborná organizace státní památkové péče zřízená Ministerstvem kultury jako 

příspěvková organizace s celostátní působností. V současnosti je jedinou příspěvkovou 

organizací ve věcné řídící působnosti odboru památkové péče. Jeho předchůdcem byl Státní 

ústav památkové péče, a to až do konce roku 2002. NPÚ zajišťuje a provádí základní 

vědeckovýzkumné a jiné odborné činnosti, jako je vzdělávací, publikační, popularizační 

a metodická činnost. Plní funkci správce souboru zpřístupněných kulturních objektů, který 

tvoří především státní hrady a zámky. Dále vede Ústřední seznam kulturních památek, 

připravuje a zpracovává odborné podklady pro Ministerstvo kultury a ostatní orgány státní 

památkové péče, provádí odborný dohled pro komplexní péči o kulturní památky, tj. opravy, 

údržbu a konzervaci, zajišťuje poradenské služby vlastníkům památek a plní další činnosti. 

Organizačně se Národní památkový ústav člení na ústřední pracoviště se sídlem v Praze 

a 14 územních odborných pracovišť (ÚOP) se sídly v jednotlivých krajích, kdy se nejedná 

vždy o krajská města. V příloze č. 2 diplomové práce, je uvedena organizační struktura 

Národního památkového ústavu, se zaměřením na ústřední pracoviště. Ústřední i územní 

pracoviště jsou tvořena třemi odbornými sekcemi, kterými jsou sekce památkové péče, sekce 

provozně ekonomická a sekce správy památkových objektů.41 Obrázek 2.2 Pracoviště 

Národního památkového ústavu zobrazuje strukturu pracovišť Národního památkového 

ústavu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Webové stránky Národního památkového ústavu, www.npu.cz, on-line 25.2.2012 



25 

 

Obrázek 2.2 Pracoviště Národního památkového ústavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle www.npu.cz 

NPÚ je financován z rozpočtu Ministerstva kultury z prostředků určených pro příspěvkové 

organizace zřízené Ministerstvem. Kromě příspěvků na provoz od zřizovatele, vykonává 

hlavní činnost a jinou činnost. Z těchto činností odvádí všechny příspěvkové organizace 

zřízené Ministerstvem odvody do rozpočtu zřizovatele. NPÚ se tedy podílí i na příjmové 

stránce rozpočtu Ministerstva. V tabulce Tab. 2.4 Hospodaření Národního památkového 

ústavu v letech 2008 až 2011 jsou uvedeny reálné hospodářské výsledky, zisky v hlavní a jiné 

činnosti. Informace jsou uvedeny za všech patnáct pracovišť.  

Tab. 2.4 Hospodaření Národního památkového ústavu v letech 2008 až 2011 (v Kč) 

Národní památkový ústav                           
(všechna pracoviště) 

2008 2009 2010 2011 

Hlavní činnost (zisk) 6 868 730,00 985 880,00 119 000,00 104 540,00 

Jiná činnost (zisk) 876 520,00 1 561 950,00 452 000,00 738 810,00 

Hospodářský výsledek celkem 7 745 250,00 2 547 830,00 571 000,00 843 350,00 

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle výročních zpráv Národního památkového ústavu 2008 – 2010 a výroční zprávy 
Ministerstva kultury ČR za rok 2011 

Ústřední pracoviště NPÚ – sídlo Praha – celostátní působnost 

ÚOP pro Královohradecký kraj, sídlo 
Josefov 

ÚOP pro kraj Vysočina, sídlo Telč 

ÚOP pro hlavní město Praha, sídlo Praha 

ÚOP pro Plzeňský kraj, sídlo Plzeň 

ÚOP pro Pardubický kraj, sídlo 
Pardubice 

ÚOP pro Olomoucký kraj, sídlo 
Olomouc 

ÚOP pro Zlínský kraj, sídlo Kroměříž 

ÚOP pro Karlovarský kraj, sídlo Loket  

ÚOP pro Jihomoravský kraj, sídlo České 
Budějovice 

ÚOP pro Liberecký kraj, sídlo v Liberci 

ÚOP pro Moravskoslezský kraj, sídlo 
Ostrava 

ÚOP pro Ústecký kraj, sídlo Ústí nad 
Labem 

ÚOP pro Jihomoravský kraj, sídlo Brno 

ÚOP pro Středočeský kraj, sídlo Praha 
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V roce 2008 skončilo hospodaření NPÚ přebytkem ve výši 7 745 tis. Kč, kdy v hlavní 

činnosti byl dosažen zisk 6 869 tis. Kč a v jiné činnosti zisk ve výši 876 tis. Kč. Tento 

výsledek je ovlivněn především vysokými vlastními příjmy z prodeje vstupenek 

do památkových objektů a dále z pronájmů nemovitého a movitého majetku. V tomto roce 

došlo k poklesu výnosů z prodeje vlastních služeb. Výsledek hospodaření byl rozdělen 

do dvou fondů, a to do fondu odměn ve výši 6 196 tis. Kč a fondu reprodukce majetku ve výši 

1 549 tis. Kč. Hospodaření NPÚ v roce 2009 skončilo také přebytkem, a to ve výši 2 548 tis. 

Kč. Výsledný zisk v hlavní činnosti 986 tis. Kč byl vytvořen rozdílem výnosy ve výši 

1 511 048 korun a náklady ve výši 1 510 062 korun. Jiná činnosti vykazovala zisk 1 562 tis. 

Kč. Výsledek hospodaření za rok 2009 byl rozdělen do fondu reprodukce majetku ve výši 

509 566 korun a do fondu odměn ve výši 2 038 264 korun. Rok 2010 byl ve znamení snížení 

státního příspěvku na provoz všech pracovišť Národního památkového ústavu. Došlo 

k největšímu propadu návštěvnosti za poslední roky. Na druhou stranu došlo k přírůstkům 

tržeb z pronájmů nemovitostí, především pro filmařské účely. Hospodaření roku 2010 skočilo 

kladným výsledkem 571 tis. Kč. Ten je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve výši 119 tis. Kč, 

což bylo způsobeno saldem výnosů ve výši 1 421 965 korun a nákladů ve výši 1 421 846 

korun, a ziskem z jiné činnosti ve výši 452 tis. Kč. Pro rok 2011 jsou známy pouze údaje 

z výroční zprávy Ministerstva kultury ČR, kde je uveden zisk v hlavní činnosti za všechna 

pracoviště NPÚ částkou 104, 54 tis. Kč, zisk v jiné činnost částkou 738,81 tis. Kč, čímž 

je tvořen celkový hospodářský výsledek ve výši 843,35 tis. Kč. 

Ministerstvo kultury zřizuje v oboru státní památkové péče jako svůj specializovaný 

kontrolní orgán Památkovou inspekci, jejímž hlavním úkolem je provádět ústřední dozor 

nad dodržováním zákona o státní památkové péči. Památková inspekce dohlíží 

nad zabezpečováním komplexní péče o kulturní statky, nad dodržováním rozhodnutí orgánů 

památkové péče i nad plněním povinností vlastníky kulturních památek. Také realizuje rozbor 

stavu státní památkové péče a doporučuje postup k jejímu prohloubení. Při výkonu 

své činnosti spolupracuje s ostatními orgány státní památkové péče, správním úřady, 

kontrolními úřady, Národním památkovým ústavem, kraji a obcemi. V případě zjištění 

nedostatků v péči o kulturní památky, navrhne památková inspekce řešení k odstranění 

zjištěných nedostatků, nebo uloží pokutu.42 Památková inspekce je financována z rozpočtu 

Ministerstva kultury z části vyčleněné na činnost úřadu. Roční objem finančních prostředků 

                                                 
42 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
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vyčerpaných na provoz úřadu Památkové inspekce se pohybuje do 100 tisíc korun a částky 

jsou rok od roku snižovány. 

Výkon státní památkové péče vykonávají také krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, a to v rámci jim svěřené přenesené působnosti. Krajský úřad 

metodicky řídí výkon státní památkové péče na území svého kraje. Ve stanovených případech 

plní úkoly orgánu státní památkové péče pro oblast národních kulturních památek a při jejich 

obnově vykonává nad nimi státní dozor. Dále se vyjadřuje k územně plánovací dokumentaci 

pro území, na kterém se nachází nemovitá národní kulturní památka nebo památková zóna 

a také v rozsahu své působnosti provádí dozor nad dodržováním zákona o státní památkové 

péči a ostatních předpisech vztahující se k památkové péči.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak výkon státní památkové péče organizuje 

a provádí ve svém správním obvodu a tento výkon musí být v souladu s koncepcí rozvoje 

státní památkové péče v České republice. Při tvorbě krajské koncepce podpory státní 

památkové péče, případně tvorbě střednědobých plánů a programů obnovy kulturních 

památek se podílí na jejich zpracování. Podobně jako krajský úřad vyjadřuje své stanovisko 

k územně plánovací dokumentaci pro území, na nich se nachází nemovitá kulturní památka, 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovitá národní kulturní památka nebo 

památková zóna a rezervace. Pro kulturní památky a nemovitosti nacházející se v památkové 

rezervaci, zóně nebo ochranném pásmu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností 

předpoklad komplexní péče. Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek 

tabulkou s nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem a také dozírá nad obnovou 

kulturních památek atp. Rada kraje a rada obce s rozšířenou působností může zřídit jako svou 

pracovní komisi Komisi státní památkové péče. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

je navíc oprávněn jmenovat konzervátora státní památkové péče, což je dobrovolný 

pracovník, který je členem komise státní památkové péče. Konzervátor sleduje stav kulturních 

památek a informuje obecní úřad o jejich stavu, péči, využití atd. Pro daný územní obvod 

může obecní úřad delegovat zpravodaje státní památkové péče, kteří spolupracují 

s konzervátorem a jsou taktéž dobrovolnými pracovníky.43 

 

                                                 
43 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
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2.4.2 Organizace regionální památkové péče   

Kraje a obce kromě výkonu státní památkové péče vykonávají také památkovou péči 

v samostatné působnosti. Kraj v samostatné působnosti schvaluje koncepci podpory státní 

památkové péče pro území svého kraje. Tato koncepce musí být v souladu s koncepcí rozvoje 

státní památkové péče v České republice, kterou vydalo Ministerstvo kultury ČR. Dále 

schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů na zachování 

a obnovu kulturních památek ve svém kraji a na území kraje také usměrňuje kulturně 

výchovné využití kulturních památek. Financování památkové péče je krajem zabezpečováno 

vypisováním vlastních krajských dotačních programů. V samostatné působnosti obec pečuje 

o kulturní památky na svém území, kontroluje dodržování povinností dané zákonem o státní 

památkové péči vlastníkům památek a může zřizovat právnickou osobu nebo organizační 

složku pro obnovu kulturních památek. Ze zákona vyplývá, že obce a kraje mohou 

v samostatné působnosti poskytovat vlastníkovi památky příspěvek na zachování a obnovu 

kulturní památky z vlastních rozpočtů.44  

2.5 Vlastníci kulturních památek 

Kulturní památku může vlastnit fyzická osoba, právnická osoba, územní samosprávný 

celek (obec či kraj), stát, nadace, občanské sdružení nebo dobročinná organizace.45 V roce 

2010 bylo zpřístupněno veřejnosti za vstupné 284 památkových objektů. Z toho 111 objektů 

bylo ve správě Národního památkového ústavu, 4 ve správě jiných resortů, 62 ve správě krajů, 

obcí a měst, 4 zřizovány občanskými sdruženími, 7 objektů zřizováno obecně prospěšnými 

společnostmi, 34 církvemi a 62 podnikateli a jinými subjekty.  Tabulka Tab. 2.5 Počty hradů, 

zámků a ostatních památek zpřístupněné veřejnosti za vstupné dle vlastníků, uvádí stavy 

památek za rok 2008, 2009 a 2010. 

 

 

 

 

                                                 
44 Tamtéž 
45 KRBOVÁ, Jana. Vybrané obory kultury a masmédií, 2002 
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Tab. 2.5 Počty hradů, zámků a ostatních památek zpřístupněné veřejnosti za vstupné dle 
vlastníků 

  2008 2009 2010 

Počet hradů, zámků a ost. památek celkem 277 294* 284 

z toho ve správě NPÚ 108 110 111 

z toho ve správě jiných resortů 4 7 4 

z toho ve správě krajů, obcí a měst 72 71 62 

z toho zřízené občanskými sdruženími 4 4 4 

z toho zřízené obecně prospěšnými společnostmi 4 5 7 

z toho zřízené církvemi 34 34 34 

z toho zřízené podnikateli a jinými subjekty 51 63 62 
* V celkovém počtu památek je dvakrát započítáno 7 pražských památkových objektů (v srpnu 
roku 2009 došlo ke změně správce objektů ze státu na soukromý subjekt) 

ZDROJ: vlastní zpracování dle statistik Národní informačního a poradenského střediska pro kulturu z let 2008 až 
2010 

Z tabulky je patrné, že počet památkových objektů zřízené občanskými sdruženími 

a církvemi je stejný. Došlo k mírnému nárůstu památkových objektů ve vlastnictví 

soukromých subjektů a podnikatelů, souvztažně došlo k poklesu památek ve vlastnictví 

územně samosprávných celků. 

V příloze č. 3 diplomové práce je uveden vývoj vybraných ukazatelů v letech 1991 - 

2010 u památkových objektů zpřístupněných veřejnosti za vstupné. Jedná se o celkový počet 

těchto památek, index počtu památek, počet návštěvníků v tisících, index počtu návštěvníků 

a počet návštěvníků na tisíc obyvatel. Jako základní rok je stanoven rok 1991. V této příloze 

je patrný prudký nárůst počtu památek, především v roce 1995 a jeho následný výrazný 

pokles v následujícím roce. Od roku 1997 dochází k mírnému nárůstu počtu památek 

zpřístupněných za vstupné. 

Povinnosti vlastníků jsou vymezeny v zákoně o státní památkové péči. Dle tohoto 

zákona je vlastník kulturní památky povinen pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém 

stavu a chránit ji před poškozením, ohrožením, znehodnocením, případně i odcizením, 

a to vše na svůj vlastní náklad. Tuto povinnosti mají také osoby, které kulturní památku 

užívají nebo ji mají u sebe, ovšem bez povinnosti nést náklady s touto činností spojené. 

Všechny ostatní organizace a občané, ačkoli nejsou vlastníky kulturní památky, pak mají 

povinnost zdržet se takového konání, které by způsobilo nepříznivé změny stavu kulturní 

památky nebo by ohrozilo zachování a vhodné společenské využití kulturní památky. Vlastník 

je dále povinen kulturní památku užívat pouze takovým způsobem, který odpovídá jejímu 

kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Pokud vlastník 
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kulturní památky neplní povinnosti výše uvedené, obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

případně krajský úřad vydá po projednání s Národní památkovým ústavem rozhodnutí 

o opatřeních, která musí vlastník památky vykonat a zároveň stanoví lhůtu pro jejich 

vykonání. Pokud tak neučiní, pak obecní úřad obce s rozšířenou působností, případně krajský 

úřad rozhodne, že se nutná opatření provedou na náklad vlastníka. Vlastník je povinen 

oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně krajskému úřadu nebo 

stavebnímu úřadu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky a vyžádat si rozhodnutí 

o postupu odstranění nedostatků a také musí oznámit veškeré zamýšlené změny užívání nebo 

vyklizení kulturní památky. V případě, že vlastník nemovité kulturní památky zanedbává 

trvale a opakovaně své povinnosti, pak je možné tuto památku ve společenském zájmu 

vyvlastnit rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu.46 

Ministerstvo kultury může vlastníkovi kulturní památky poskytnout příspěvek 

na obnovu kulturní památky, a to v případě mimořádného společenského zájmu na zachování 

kulturní památky. Příspěvek mu může poskytnout přímo nebo prostřednictvím krajského 

úřadu či obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tento příspěvek mohou ze svého 

rozpočtu poskytnout vlastníkovi památky také obce či kraje, na jeho žádost ve zvláště 

odůvodněných případech. Ministerstvo kultury vypisuje dotační programy, skrz které lze také 

získat finanční prostředky na obnovu kulturních památek.  

                                                 
46 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
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3 Charakteristika a rozbor financování zámku Kunín 

Samotné charakteristice zámku Kunín a rozboru jeho financování bude předcházet 

seznámení s památkovým fondem nacházejícím se na území Moravskoslezského kraje. 

Následujícím text se bude zabývat především nemovitými kulturními památkami. Důvodem 

je jednak veřejná nedostupnost informací o movitých kulturních památkách a také skutečnost, 

že práce se zaměřuje na zámek Kunín, což je nemovitá kulturní památka. 

3.1 Památkový fond Moravskoslezského kraje 

 Moravskoslezský kraj je tvořen šesti okresy a v každém okrese se nachází alespoň 

jedna kulturní památka či památkově chráněné území. Na území České republiky 

se k 21. březnu 2012 nacházelo 40 261 nemovitých kulturních památek. Patří zde hrady, 

zámky, kostely, kláštery, památníky, městské domy a další památkové objekty. Z toho 

se na území Moravskoslezského kraje nacházelo ke stejnému datu 2 077 nemovitých 

kulturních památek. Porovnání počtu kulturních památek na území ostatních krajů České 

republiky s krajem Moravskoslezským je možné provést v příloze č. 4 diplomové práce, kdy 

Moravskoslezský kraj je třetím krajem s nejmenším počtem památek na svém území. 

V Moravskoslezském kraji se nachází čtrnáct národních kulturních památek. Jedná se o rodný 

dům F. Palackého v Hodslavicích, památník J. A. Komenského ve Fulneku, zámek Hradec 

nad Moravicí, zámek Bruntál, kapli sv. Kříže v Opavě, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Opavě, důl Michal v Ostravě, důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických 

železáren v Ostravě, památník obětem nacistického teroru v Havířově – Životicích, památník 

Rudé armády v Ostravě, památník partyzánského hnutí „Noční přechod“ v Morávce, Lískovu 

vilu v Ostravě, železniční motorový vůz M 290.001 – „Slovenská strela“ umístěnou 

v Kopřivnici a budovu bývalé prádelny s dílnou vzorkovny v Krnově. Památkových rezervací 

se v Moravskoslezském kraji nachází celkem pět, z toho jsou tři městské a dvě vesnické. Dále 

je zde 24 památkových zón, z toho osmnáct městských a šest vesnických. Jmenovitý seznam 

památkových rezervací a památkových zón Moravskoslezského kraje rozdělených dle okresů 

obsahuje příloha č. 5 diplomové práce. Tabulka Tab. 3.1 Souhrnný přehled kulturních 

památek a památkově chráněných území v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje, 

provádí shrnutí výše zmíněných údajů. 
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Tab. 3.1 Souhrnný přehled kulturních památek a památkově chráněných území v jednotlivých 
okresech Moravskoslezského kraje  

  
Památkové 
rezervace 

Památkové zóny 

Okres 

Nemovité 
kulturní 
památky 

NKP 

městské vesnické městské vesnické 

Celkový 
počet 

Bruntál 438 2  - 1 2 5 448 

Frýdek - Místek 306 1 - - 3 1 311 

Karviná 130 1 - - 1 - 132 

Nový Jičín 528 3 3 - 4 - 538 

Opava 352 3 - 1 4 - 360 

Ostrava - město 323 4 - - 4 - 331 

Celkem 2 077 14 3 2 18 6  

NKP - národní kulturní památky               

ZDROJ: vlastní zpracování, dle webových stránek Moravskoslezského kraje, upraveno dle MonumNet, stav ke 
dni 21.3.2012 

Jak již bylo řečeno, v Moravskoslezském kraji se nachází 2 077 nemovitých kulturních 

památek, což je asi 5 % z celkového počtu nemovitých kulturních památek České republiky. 

V okrese Nový Jičín se jich nachází 528, což činí 24 % z celkového počtu nemovitých 

kulturních památek nacházející se v Moravskoslezském kraji, avšak 1,3 % z celkového počtu 

nemovitých kulturních památek v ČR. Novojičínsko tak obsadilo co do počtu nemovitých 

kulturních památek prvenství v rámci Moravskoslezského kraje. V okrese Nový Jičín 

se nejvíce kulturních památek nachází v obci Štramberk (120), Nový Jičín (89) a Příbor (64). 

Všechny tři obce jsou prohlášeny za městské památkové rezervace. Dalšími obcemi, 

na jejichž území se nachází více než deset kulturních památek, jsou obce Odry (36), Frenštát 

pod Radhoštěm (32), Fulnek (32) a Kopřivnice (12). Na území obce Kunína se nachází 

dvě nemovité kulturní památky, a to zámek Kunín a jemu přilehlý kostel sv. Kříže. Nejvíce 

jsou v okrese Nový Jičín zastoupeny městské a měšťanské domy (251), které se nachází 

převážně v památkových rezervacích měst Nový Jičín, Štramberk a Příbor. Na Novojičínsku 

se nachází přes stovku církevních památek typu kostelů (53), kaplí (20), klášterů, zvonic, 

krucifixů, božích muk, hrobek a další. Okolo 40 sloupů, soch a sousoší, jedenáct vil, tři hrady, 

tři výpravčí budovy železniční stanice, čtyři větné a tři vodní mlýny, 19 pomníků 

a 12 venkovských usedlostí prohlášených za kulturní památku. 

 Celkový počet zámků na území celé České republiky, které byly prohlášeny 

za kulturní památku, se blíží k 1 200. V Moravskoslezském kraji se jich nachází 71 a z toho 

se 11 zámků nachází v okrese Nový Jičín. Kromě již zmíněného zámku Kunín se zde nachází 

zámek v Bartošovicích, zámek v Bílovci, zámek Bravantice, zámek ve Fulneku, zámek 
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v Jeseníku nad Odrou, zámek Nová Horka, zámek v Novém Jičíně, zámek ve Slatině, Starý 

a Nový zámek ve Studénce a zámek v Trnávce.  

Zámek v Bartošovicích má podobu dvoupatrové čtyřkřídlé budovy 

s pseudorenesančními a pseudogotickými prvky. V současné době slouží zámek jako sídlo 

Regionu Poodří a Turistického informačního centra, v přízemí se nachází obřadní síň 

a prostory k pořádání hostin, školení a seminářů. První a druhé patro zámku slouží jako 

penzion. Objekt zámku je využíván komerčně a není veřejnosti přístupný. Zámek 

je ve vlastnictví obce Bartošovice.47 Zámek v Bílovci je dvoupatrová, trojkřídlá budova 

se dvěma nárožními válcovými věžemi po stranách hlavního středového křídla. V roce 1945 

zasáhl zámek požár a následně procházel několika četnými opravami a úpravami. Zámek 

je přístupný veřejnosti, probíhají zde také výstavy. Zámek je vlastnictví obce Bílovec.48 

V obci Bravantice se nachází komplex Starého renesančního zámku, jehož průčelí bylo 

upraveno v empírovém slohu a Nového barokního zámku. Starý zámek byl využíván 

k hospodářským účelům a následně i Nový zámek. Zámek je v soukromém vlastnictví 

a nepřístupný veřejnosti. Celý objekt je v současnosti bez využití a rychle chátrá. Zámek 

ve Fulneku stojí na místě původního gotického hradu. Skládá z horní a dolní části. Horní část 

zámku je renesanční čtyřpatrová budova s hranolovou věží a barokní bání. Dolní zámek tvoří 

rozsáhlá podlouhlá barokní budova. Zámek je v současnosti v soukromém vlastnictví, probíhá 

jeho rekonstrukce a není přístupný veřejnosti. Zámek v Jeseníku nad Odrou pochází 

z 18. století a jeho konečná podoba byla ve stylu pozdního baroka. Zámek je jednopatrová 

obdélníková budova s vysokou mansardovou střechou a hladkým průčelím. Veřejnosti 

je nepřístupný a nachází se v soukromém vlastnictví. Zámek Nová Horka je ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, ale hospodaří s ním příspěvková organizace Zámek Nová Horka. 

Dnešní podoba zámku vychází z přestavby v 19. století. Budova je jednopatrová, trojkřídlá 

s krátkými bočními křídly. Zámek je využíván jako sociální ústav pro ženy. Žerotínský 

zámek v Novém Jičíně se nachází v těsné blízkosti náměstí a je z části obklopen parkem. 

Zámek je trojkřídlá budova se dvěma nádvořími. Zámek je veřejnosti přístupný, sídlí zde 

příspěvková organizace Muzeum Novojičínska, která se zámkem také hospodaří. Zámek 

je ovšem ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Zámek ve Slatině je jednopatrová 

obdélníková pozdně barokní budova. Je ve vlastnictví obce Slatina a v současnosti slouží jako 

sídlo obecního úřadu Slatina. Zámek je zachovalý a volně veřejnosti přístupný. Zámek 

                                                 
47 Webové stránky obce Bartošovice, www.bartosovice.cz (on-line), cit. 22.3.2012 
48 Webové stránky serveru hrady.cz a webové stránky obce Bílovec, www.bilovec.cz (on-line), cit. 22.3.2012 
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ve Studénce je tvořen třípatrovou budovou čtvercového půdorysu s hladkou fasádou, v rozích 

zdobenou bosáží. K této budově přiléhá jednopatrová budova barokního slohu a také věž 

a vížka s točivým schodištěm. Barokní budova zámku je využívána ke kulturním i komerčním 

účelů. Sídlí zde Vagonářské muzeum, klubovna a provozovna Českého svazu ochranářů 

přírody, učebna základní umělecké školy, knihovna a obřadní síň. Obě budovy zámku jsou 

ve vlastnictví obce Studénka. Zámek v Trnávce je barokní jednopatrová budova, ve které se 

z části zachovala interiérová výbava. Zámek je ve vlastnictví obce Trnávka od 70. let 

20. století a v současnosti v něm sídlí obecní úřad Trnávka. Ve zrekonstruovaných 

místnostech zámku jsou pořádány společenské akce.49 

3.2 Charakteristika zámku Kunín a obce Kunín 

Obec Kunín, do roku 1947 známá pod názvem Kunvald, se nachází 

v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín. Od Nového Jičína, bývalého okresního města 

leží asi 5 km. Rozkládá se na obou březích řeky Jičínky, která se vlévá do řeky Odry. Obec 

se nachází v Chráněné krajinné oblasti Poodří a tudy prochází mezinárodní cyklotrasa 

Moravská brána. První písemná zmínka o obci pochází někdy z konce 14. století. Obec 

se rozkládá zhruba na 1 700 hektarech v 254 metrech nad mořem. Obec Kunín je obcí I. typu 

s téměř 2 000 obyvateli. Obec v minulosti proslula chovem slavného kravařského skotu, dnes 

je spíše známá výrobou mléka. Mlékárny Kunín byly založeny ve druhé polovině 19. století. 

Obec má obdobnou historii jako jiné obce regionu. V obci bylo v 50. letech založeno JZD, 

které bylo následně sloučeno se Semenářským státním statkem v Novém Jičíně. V roce 1975 

došlo ke sloužení Kunína s Novým Jičínem. Obec se osamostatnila až po 16 letech, tedy k 1. 

lednu 1991. Téhož roku byla zřízena Chráněná krajinná oblast Poodří. Plynofikace obce 

probíhala v letech 1993 – 1995. Obec je elektrifikována a má zřízen obecní vodovod.  

V obci Kunín se nachází základní a mateřská škola, knihovna, pošta, zdravotní 

středisko, ve kterém sídlí praktický lékař pro děti a dospělé. Nemocniční péči mají obyvatelé 

obce zajištěnou v nedaleké Novojičínské nemocnici. Dopravní obslužnost obce je dostačující. 

V obci je rozmístěno několik restauračních zařízení, z nichž jedno je umístěno přímo 

v prostorách zámku Kunín. Dále se zde nachází bowling, tenis, masáže, několik auto 

prodejen, prodejna armádního zboží, kadeřnictví a další prodejny a provozovny. Obec Kunín 

zajišťuje bohatý kulturní život svým občanům. V prostorách zámeckého parku a zámku Kunín 

pořádá během roku několik kulturních akcí, například Zámecké slavnosti, zámecký 

kinematograf nebo slavnosti růží a jiřinek. Kromě těchto akcí každoročně zabezpečuje 
                                                 
49 Webové stránky serveru hrady.cz, (on-line), cit. 22.3.2012 
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plesovou sezónu jak pro děti, tak dospělé. Zámek není jedinou památkou nacházející 

se v katastru obce. Další památkou je kostel Povýšení Svatého Kříže, který je stejně jako 

Zámek prohlášen za kulturní památku, dále rodová hrobka Fürstenberská, hrobka rodiny 

Schindlerů, památné duby a socha sv. Jana Nepomuckého.50 

Zámek Kunín je jedním z nejcennějších barokních zámků na území severní Moravy. 

Jeho počátky sahají do konce 16. století, kdy měl podobu malé kamenné tvrze, jejíž majitelé 

se často střídali. Až počátkem 18. století, kdy zámek přešel do majetku kněžny Marie 

Eleonory z Liechtensteinu, provdané za hraběte Friedricha Augusta Harracha dostal zámek 

svou nynější podobu dvoupatrového barokního zámku. Kněžna pověřila výstavbou zámku 

známého rakouského architekta a stavitele Johanna Lukase von Hildebrandta. Zámek 

byl vystavěn v letech 1726 až 1734 a následně sloužil jako venkovské sídlo rodiny. Po smrti 

hraběte Harracha a kněžny Eleonory přechází zámek na nejmladšího syna, generála Františka 

Xavera Harracha, který se oženil s hraběnkou Marií Rebekou z Hohenemsu. Univerzální 

dědičkou po generálu Harrachovi se stala jeho jediná dcera Marie Walburga Harrachová, 

hraběnka Truchsess – Zeil, provdaná za hraběte Klementa Aloise Truchsess – Waldburg – 

Zeil, která panství přebírá roku 1781. Hraběnka Marie Walburga je považována 

za významnou ženu moravského osvícenství, která značně přispěla k rozkvětu zámku. V jeho 

prostorách založila výchovně vzdělávací ústav pro mládež, který patřil na svou dobu k velmi 

moderním, tolerantním a neobvyklým ústavům, používající nové filantropické vyučovací 

metody. Ústav v letech 1807 až 1809 navštěvoval i František Palacký, rodák z nedalekých 

Hodslavic. Roku 1814 byl výchovný ústav rozhodnutím moravského gubernia zrušen. Vedle 

zámku byl v letech 1810 až 1812 postaven kostel Povýšení svatého Kříže, ke kterému byly 

na konci 60. let 19. století přistaveny dvě věže. Kostel je také kulturní památkou zapsanou 

v Ústředním seznamu kulturních památek. Dalším vlastníkem zámku v Kuníně byla rodina 

Schindlerů, která zámek získala jako dědictví po hraběnce Truchsess – Zeil. Ta zámek 

odkázala Friedrichu Emilu Schindlerovi, neboť všechny její čtyři děti, dva synové a dvě 

dcery, zemřeli. F. E. Schindler byl velmi dobrý hospodář, který kunínský statek zvelebil. Jeho 

dědicové panství prodali landkraběti Ernstu Egonovi z Fürstenberka. Také hrabě Ernst Egon 

byl dobrým hospodářem a lesníkem, jeho dědic, syn Josef Friedrich ovšem tak dobrým 

hospodářem nebyl a zámek kvůli dluhům musel prodat. Novým majitelem se tak stal 

významný moravský průmyslník Viktor rytíř Bauer. Jeho rodina vlastnila zámek až do roku 

1945, kdy ji byl zámek zabaven a připadl do vlastnictví státu. Koncem druhé světové války 

                                                 
50 Webové stránky obce Kunín, www.kunin.cz, (on-line), cit. 29.2.2012 
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byl zámek značně poničen pobytem sovětských vojsk. Následně, v 50. letech 20. století byl 

zámek pod správou státního zemědělského statku, který zámek využíval jako ubytovnu pro 

brigádníky a skladiště. Také byl zbourán dřevěný přechod mezi prvním patrem zámku 

a sakristií kostela. V sedmdesátých letech pak zámek získala Vysoká škola veterinární Brno, 

ta ho ovšem začala upravovat na koleje pro své studenty. Obec Kunín dlouhou dobu jednala 

s Vysokou školou o převedení zámku do vlastnictví obce, což se jí v květnu roku 1999 

podařilo. Obec Kunín zahájila spolupráci s Muzeem Novojičínska a započala kroky 

k záchraně zámku. Od roku 2003 je tato barokní perla zpřístupněna veřejnosti. V zámku 

se nachází také obřadní síň, v letních měsících je možné oddávat i v zámeckém parku. Zámek 

obklopuje rozsáhlý udržovaný zámecký park.51  

Zámek Kunín s areálem parku byl prohlášen za kulturní památku 3. května 1958 

a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 44816/8-1622. 

Kulturně politický význam zámku kromě jeho barokního slohu je spatřován také v osobě 

architekta Hildebrandta.  

3.3 Rozbor hospodaření obce Kunín  

Před samotným rozborem financování zámku Kunín je nutné krátce přiblížit 

hospodaření obce Kunín. Obec se velkou měrou zasloužila za záchranu zámku, financovala 

část rekonstrukce ze svých vlastních zdrojů a získala na opravu zámku několika milionové 

dotace. Rozbor hospodaření je proveden od roku 1997, kdy byly poprvé z rozpočtu obce 

poskytnuty finanční prostředky na opravu oken zámku, až do roku 2010, ačkoli fakticky 

rekonstrukce zámku skončila v roce 2006. Údaje za rok 1998 jsou pouze orientační, převzaty 

z výroční zprávy za rok 1999, kde údaje roku 1998 byly uvedeny orientačně pro srovnání. 

A to proto, že mi nebyl poskytnut výkaz o hospodaření za rok 1998. 

Příjmy obce jsou sledovány jako daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Větší 

pozornost je pak zaměřena na přijaté dotace. Daňové příjmy jsou tvořeny příjmem z daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnost, daně z příjmů fyzických osob ze samostatně 

výdělečné činnosti, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů právnických osob za obec, 

daně z nemovitosti, správních poplatků, poplatků ze psů, poplatků za užívání veřejného 

prostranství, odvodů za odnětí zemědělské půdy, od roku 2001 příjmem z daně z příjmů 

fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z přidané hodnoty, poplatky za odnětí lesní půdy, 

poplatky za provoz výherního hracího přístroje a poplatkem za komunální odpad.  V letech 

                                                 
51 ZEZULČÍK, Jaroslav. Zámek Kunín perla moravské barokní architektury, 1995 
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1996 – 1998 byly také vybírány poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, poplatek 

za ukládání odpadu a poplatky ze vstupného. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z úhrad 

dobývacího prostoru, stočné, poskytování různých služeb, příjmy z pronájmů obecních bytů, 

pozemků a ostatních nemovitostí, přijaté neinvestiční dary, příjmy z úroků a další. Kapitálové 

příjmy byly tvořeny především z příjmů z prodeje pozemků, nemovitostí, akcií 

a dlouhodobého investičního majetku. Dotace pak představují tu část příjmů pokládanou 

za cizí zdroje. Obec Kunín dostává pravidelné dotace z úřadu práce v Novém Jičíně 

na veřejně prospěšné práce, dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na školství, 

v minulosti získala dotace od okresního úřadu v Novém Jičíně, současně dostává dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z rozpočtu Regionu Poodří, z různých ministerstev, 

například z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ze Státního fondu životního prostředí ČR 

a další. Následující tabulka Tab. 3.2 Příjmy obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč) 

zobrazuje třídní rozdělení příjmů obce Kunín v letech 1997 až 2010.  

Tab. 3.2 Příjmy obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč) 

Příjmy / rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
daňové 7 208,28 8 802,10 7 013,78 9 508,79 9 616,00 11 030,43 11 832,31 

nedaňové 2 111,50 1 985,60 1 922,77 2 828,06 3 009,16 3 339,32 1 815,39 

kapitálové 5 249,70 437,60 9 027,61 533,03 174,01 816,13 54,50 

přijaté dotace 2 322,40 2 389,70 3 602,82 5 360,17 20 548,24 3 415,88 12 890,00 

Celkem 16 891,88 13 615,00 21 566,98 18 230,05 33 347,41 18 601,76 26 592,20 
                  

Příjmy / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
daňové 12 207,34 13 770,79 13 754,45 15 105,15 16 955,17 14 679,80 16 800,48 

nedaňové 3 065,37 1 897,79 2 090,06 2 568,02 2 558,78 11 998,85 3 208,00 

kapitálové 130,58 58,70 170,92 86,05 237,50 640,05 53,75 

přijaté dotace 30 708,43 1 359,09 9 022,27 9 756,11 6 833,70 44 013,72 84 114,79 

Celkem 46 111,72 17 086,37 25 037,70 27 515,33 26 585,15 71 332,42 104 177,02 
ZDROJ: vlastní zpracování, dle Výročních zpráv o hospodaření obce Kunín let 1997, 1999 až 2010 

Daňové příjmy jsou mírně rostoucí, ale jejich výše se odvíjí od rozpočtového určení 

daní a poplatků zavedených v obci. Tyto příjmy nejsou nijak zvlášť přímo ovlivnitelné. 

Nedaňové příjmy se pohybují zhruba od 2 do 3 milionů a tento pohyb je až na rok 2009 

stabilní. Prudký nárůst nedaňových příjmů v roce 2009 byl způsoben přijatými neinvestičními 

dary a příspěvky na odstranění následků povodně, která obec zasáhla na konci června téhož 

roku. Kapitálové příjmy se různě pohybují dle aktuálních prodejů majetku, například v roce 

1997 se jednalo o prodej plynovodů za 5 milionů korun a v roce 1999 byly kapitálové výdaje 

něco málo přes 9 milionů korun z důvodu prodeje akcií SmVaku, SME a Severomoravské 
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plynárenská, a.s. Za prodej akcií obec utržila 8,5 milionů korun. Z tabulky Tab. 3.2 Příjmy 

obce Kunín v letech 1997 – 2010 jasně vyplývá, že výše přijatých dotací se v jednotlivých 

letech liší. Z tohoto důvodu se diplomová práce přijatým dotacím věnuje podrobněji.  

V roce 1997 činily přijaté dotace 2 322,4 tis. Kč, což tvořilo necelých 14 % celkových 

příjmů. Na opravu zámku Kunín bylo poskytnuto 20% z celkových dotací, tj. částka 450 tis. 

Kč. Výše dotací v roce 1998 činila 2 389 tis. Kč, což bylo 17,5% z celkových příjmů. V tomto 

roce obec neobdržela dotaci vztahující se k opravě zámku či revitalizaci zámeckého parku. 

Na investičních dotacích obdržela částku ve výši 1 448,7 tis. Kč. V roce 1999 dosáhly přijaté 

dotace výše 3 602,82 tis. Kč a tvořily tak 16,7% celkových příjmů. Největší položku tvořila 

dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na opravu zámku ve výši 1 500 tis. Kč. Celková 

výše dotací určených na opravu zámku činila 2 360 tis. Kč a v roce 1999 tak tvořily 65,5% 

z celkových přijatých dotací. Pro rok 2000 byly obci připsány dotace ve výši 5 360,17 tis. Kč 

a jednalo se o 29,4% z celkových příjmů. Na rekonstrukci zámku bylo použito 46% z těchto 

prostředků, tj. částka 2 565,4 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na rekonstrukci zámku 

od Ministerstva pro místní rozvoj a dotaci na vyčištění rybníka v zámeckém parku 

od okresního úřadu v Novém Jičíně. V roce 2001 bylo použito 95% prostředků z celkové výše 

přijatých dotací na rekonstrukci zámku. Celková výše dotací pro rok 2001 činila 20 548 tis. 

Kč a prostředky poskytnuty na rekonstrukci zámku dosáhly výše 19 545 tis. Kč. V tomto roce 

obec Kunín obdržela dotaci z programu Ministerstva kultury „Program na záchranu 

architektonického dědictví“ ve výši 19 500 tis. Kč, která zároveň tvořila největší položku 

dotací. Dotace v tomto roce tvořily téměř 62% celkových příjmů. V roce 2002 obdržela obec 

dotace pouze ve výši 3 415,88 tis. Kč. Tento rok zaznamenal oproti roku předchozímu značný 

pokles. Dotace se na celkových příjmech podílely pouhými 18%. Na rekonstrukci zámku bylo 

vynaloženo téměř 69%, a to díky dotaci od MK ČR ve výši 1 500 tis. Kč. Dále byla 

poskytnuta také dotace na obnovu zámeckého parku. Dotace ve výši 12 890 tis. Kč obec 

Kunín obdržela v roce 2003 a tvořily 49% z celkových příjmů, na opravu zámku Kunín bylo 

vynaloženo pouze 5,5% z přijatých dotací. Největší položky byly tvořeny dotacemi na přímé 

náklady na vzdělávání více než 6 milionů korun a na výstavbu kanalizace ve výši 5 milionů 

korun. V roce 2004 tvořily dotace více než 60% celkových příjmů a financování zámku 

se vyšplhalo na 76% z celkových prostředků poskytnutých na dotacích. Důvodem bylo 

přiznání dotace na rekonstrukci zámku v programu SAPARD. Tato dotace částkou 23 307 tis. 

Kč tvořila největší položku mezi dotacemi pro rok 2004.  V roce 2005 netvořily dotace ani 8% 

na celkových příjmech s částkou ve výši 1 359 tis. Kč. Na rekonstrukci zámku bylo 
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vynaloženo z těchto prostředků 46%, a to byly pro tento rok poskytnuty na obnovu 

zámeckého parku a zámek něco málo přes 600 tis. Kč. Přijaté dotace v roce 2006 činily 

9 022,27 tis. Kč a na příjmech se podílely celými 36%. Za pomoci dotace z MMR ČR ve výši 

5 489 tis. Kč a dotace ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu regionu Poodří mohla být dokončena 

rekonstrukce zámku a jemu přilehlého parku. Téměř 72 % se podílely prostředky určené 

za rekonstrukci zámku na celkových dotacích pro rok 2006. V roce 2007 tvořily dotace 35% 

příjmů, v roce 2008 necelých 26%, v povodňovém roce 2009 dosáhly dotace na téměř 62% 

z celkových příjmů a v roce 2010 se dotace podílely až 80 % na celkových příjmech. V těchto 

letech nebyly poskytnuty dotace související s rekonstrukcí zámku či obnovou zámeckého 

parku. Výjimkou byl rok 2010, kdy byla poskytnuta dotace na opravu škod vzniklých 

po povodni v červnu roku 2009. Jednalo se o dotace z MMR ČR na obnovu zámeckého parku 

po povodni ve výši 3 796 tis. Kč a na stavební úpravu zámku po povodni ve výší 4 291 tis. 

Kč. Dotace vztahující se k zámku činily pouhých 9,6% na celkových dotacích. Obec se začala 

věnovat jiným investičním akcím. Například v roce 2007 tvořila největší položku dotace 

z Ministerstva financí ČR na rekonstrukci ZŠ ve výši 8 mil. Kč. V roce 2008 se pak jednalo 

o téměř pěti milionovou dotaci na bytový dům se sociálními byty z rozpočtu MMR ČR 

a v roce 2009 i 2010 bylo vynaloženo mnoho finančních prostředků na opravy 

po povodních.52 Podrobný seznam přijatých dotací v jednotlivých letech je uveden v příloze 

č. 6 diplomové práce. Graf 3.1 Podíl přijatých dotací na celkových příjmech obce Kunín 

v letech 1997 až 2010 (v tis. Kč) zobrazuje skutečnost, že se dotace pohybují, až na výjimky 

v letech 2001, 2004, 2009 a 2010 pod hranicí 60 % z celkových příjmů. Přijaté transfery obce 

tvoří do 25% celkových příjmů. Číselné údaje o výši dotací a příjmů jsou uvedeny v tabulce 

Tab. 3. 2 Příjmy obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč), proto je graf 3.1 doplněn údaji 

uvedenými v procentech. Tyto hodnoty ukazují, kolika procenty se podílejí dotace 

na celkových příjmech rozpočtu obce Kunín.  

                                                 
52 Výroční zprávy o hospodaření obce Kunín z let 1997, 1999 až 2010 
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Graf 3.1 Podíl přijatých dotací na celkových příjmech obce Kunín v letech 1997 až 2010 
(v tis. Kč) 

 
ZDROJ: vlastní zpracování, dle Výročních zpráv o hospodaření obce Kunín let 1997, 1999 až 2010 

Výdaje obce Kunín jsou sledovány jako běžné a kapitálové a jsou uvedeny v tabulce 

Tab. 3.3 Výdaje obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč). Rozdělení výdajů na běžné 

a kapitálové v letech 1997 – 2000 je spíše orientační, neboť v této době bylo pro členění 

výdajů použito skupinové a ne třídní rozdělení. Běžné výdaje jsou tvořeny výdaji 

souvisejícími s provozováním a údržbou pozemních komunikací, odváděním a čistěním 

odpadních vod, s provozem základní školy, mateřské školy, školní jídelny a družiny a obecní 

knihovny. Dále pak činnosti související s kulturou v obci, zachováním kulturních památek, 

bytovým hospodářstvím, tělovýchovnou činností, veřejným osvětlením, pohřebnictvím, 

svozem komunálního odpadu, péčí o veřejnou zeleň, požární ochranou a také činnostmi 

místní správy a další. Kapitálové výdaje pak zahrnují pořízení investičního majetku 

ať už hmotného (budovy, haly, stroje, projektová dokumentace aj.) tak nehmotného 

charakteru (ocenitelná práva, programové vybavení aj.). Dále zde patří nákup pozemků, 

majetkových podílů či akcií a investiční transfery a půjčky. 

 

 



41 

 

Tab. 3.3 Výdaje obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč) 

Výdaje / rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

běžné 10 992,18 10 599,20 13 661,00 13 970,05 31 835,09 15 302,11 18 334,29 

kapitálové 2 057,07 75,00 2 977,92 8 035,20 1 011,87 2 215,43 35 616,91 

Celkem 13 049,25 10 674,20 16 638,92 22 005,25 32 846,96 17 517,54 53 951,20 
         

Výdaje / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

běžné 17 914,53 10 380,41 12 703,58 11 865,68 13 976,94 29 412,34 51 423,85 

kapitálové 949,79 3 100,26 12 147,81 17 510,32 13 906,55 45 163,29 70 681,59 

Celkem 18 864,32 13 480,67 24 851,39 29 376,00 27 883,49 74 575,63 122 105,43 
ZDROJ: vlastní zpracování, dle Výročních zpráv o hospodaření obce Kunín let 1997, 1999 až 2010 

Z tabulky Tab. 3.3 je patrné, že běžné výdaje jsou mírně rostoucího charakteru, 

až na občasné výkyvy například v roce 2001 nebo v posledních dvou letech, 2009 a 2010. 

Kapitálové výdaje jsou odvozeny od investičních akcí, které v daném roce obec prováděla 

a tyto akce jsou závislé na příjmech, z velké části na poskytnutých dotacích. Například v roce 

2000 činí kapitálové výdaje 8 milionů korun a v témže roce byla poskytnuta zhruba 

4 milionová dotace na opravu zámku a vybudování kanalizace. Nebo v roce 2003 kapitálové 

výdaje činí dokonce 35 milionů korun. V témže roce byla poskytnuta dotace na výstavbu 

kanalizace ve výši 5 milionů korun. V roce 2009 je za výši kapitálových výdajů z velké části 

odpovědna již několikrát zmíněná povodeň v červnu roku 2009.53 Následující tabulka Tab. 3.4 

Výsledek hospodaření obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč) ukazuje skutečnost, 

že obec až na pár výjimek hospodaří s přebytkovým rozpočtem a ten následně převádí 

do dalšího roku, nebo v 90. letech ho poskytovala ve prospěch své příspěvkové organizace 

osvětové besedě, která pro obec pořádala různé kulturní akce. Do výsledku hospodaření, 

je zahrnuto i financování jak na straně příjmové tak výdajové. Financování bylo 

představováno na příjmové straně úvěry od České spořitelny nebo přebytky z minulých let 

a na straně výdajové se jednalo o splátky úvěrů a půjček. Výsledek hospodaření, jako celkové 

hospodaření v roce 1998 je pouze orientační, nebo jsem neměla k dispozici výkaz 

o hospodaření z tohoto roku. Dle údajů mnou zjištěných v roce 1998 hospodařila obec 

se ztrátou, ale ve výkazech o hospodaření z roku 1999 se hovoří o převodu přebytku 

z hospodaření roku 1998.  

 

 

 

                                                 
53 Výroční zprávy o hospodaření obce Kunín z let 1997, 1999 – 2010. 
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Tab. 3.4 Výsledek hospodaření obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Příjmy 16 891,88 13 615,00 23 576,98 25 298,97 33 542,41 19 602,44 53 939,23 

Výdaje 16 033,25 13 658,20 19 622,92 24 989,25 35 124,96 18 971,54 54 672,09 

Saldo 858,63 -43,20 3 954,06 309,72 -1 582,54 630,90 -732,86 
        

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy 46 111,72 17 086,37 25 037,70 35 286,58 33 954,49 78 701,76 104 177,02 

Výdaje 45 699,32 15 420,67 26 573,39 30 116,00 28 443,49 75 775,63 122 105,43 

Saldo 412,40 1 665,70 -1 535,69 5 170,58 5 511,00 2 926,13 -17 928,42 
ZDROJ: vlastní zpracování, dle Výročních zpráv o hospodaření obce Kunín let 1997, 1999 až 2010 

3.4 Financování rekonstrukce zámku Kunín 

Zámek Kunín byl do roku 1999 vlastněn Vysokou školou veterinární a farmaceutickou 

Brno, která v roce 1996 označila objekt zámku a přilehlou zámeckou zahradu za přebytečný 

a neupotřebitelný majetek. Proto mohl být zámek v květnu roku 1999 převeden na základě 

darovací smlouvy mezi MŠMT ČR a obcí Kunín do vlastnictví Obce Kunín, která 

je majitelem zámku doposud. Nemovitost zámku se zahradou byla ohodnocena částkou 

6 333 670 Kč. Objekt se v té době nacházel v havarijním stavu a pro provozní účely byl 

naprosto nevyužitelný. Důvodem byla skutečnost, že VFU Brno ukončila záchranné 

rekonstrukční práce na zámku již v roce 1989 a od té doby zámek chátral. Zámek Kunín 

je v současné době pod správou Muzea Novojíčínska, příspěvkovou organizací 

Moravskoslezského kraje, se kterým obec Kunín po dokončení rekonstrukce a kolaudaci 

zámku uzavřela smlouvu o výpůjčce. Péče o zámecký park je zajišťována obcí Kunín.   

Rekonstrukci obec zahájila po dohodě s VFU Brno ještě v době, kdy byl zámek 

v jejím vlastnictví, a to v roce 1997. V tomto roce získala dotaci na opravu oken ve výši 

450 tis. Kč od okresního úřadu v Novém Jičíně. V tomto roce byla provedena také oprava 

střechy, na jejímž financování se podílelo Ministerstvo kultury částkou 1 200 tis. Kč. 

Za opravu střechy obec zaplatila 1 873 tis. Kč. Obec v tomto roce použila 326,098 tis. Kč 

z vlastních zdrojů. Následně proběhla oprava fasády a byla zpracována projektová 

dokumentace na rekonstrukci vnitřních prostor zámku a obnovu zámeckého parku. 

V roce 1998 nedocházelo k další větší rekonstrukci. Té se zámek dočkal 

až v následujících letech. V roce 1998 byla pouze dokončena oprava oken, která činila 

necelých 20 tis. Kč, byly provedeny nezbytné udržovací práce a zadána projektová 

dokumentace na rekonstrukci vnitřních prostor. Všechny tyto činnosti, které dosáhly částky 

225 tis. Kč, byly financovány obcí z vlastních zdrojů. 
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V květnu roku 1999 byl převeden zámek Kunín do majetku obce. V tomto roce 

obdržela obec dotaci od Ministerstva kultury ČR v rámci programu záchrany 

architektonického dědictví ve výši 1 500 tis. Kč a dotaci od okresního úřadu v Novém Jičíně 

ve výši 860 tis. Kč na opravu zámku. Obec použila na opravu zámku 519,2 tis. Kč z vlastních 

zdrojů. Celkové zdroje, které obec získala na opravu zámku, činily 2 879,2 tis. Kč. Z těchto 

prostředků byla provedena projektová dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor zámku, 

která stála 540,9 tis. Kč, plynové přípojky za 5,5 tis. Kč. Inženýrská činnost vyšla 

na 133,5 tis. Kč. V tomto roce byla dokončena oprava fasády, která ve výsledku stála 

2 199,3 tis. Kč. Celkové výdaje v roce 1999 na opravu zámku činily 2 879,2 tis. Kč. 

V roce 2000 byla zahájena I. etapa rekonstrukce zámku. Obec Kunín získala 

z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na rekonstrukci zámku ve výši 2 453 tis. Kč v rámci 

programu Podpora regionálního rozvoje a od okresního úřadu v Novém Jičíně obdržela dotaci 

na vyčištění rybníka v zámeckém parku ve výši 112,4 tis. Kč. V tomto roce získala obec úvěr 

od České spořitelny ve výši 3 118,9 tis. Kč, který z části využila na financování rekonstrukce 

zámku. V tomto roce byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor zámku, která stála 

3 504,4 tis. Kč. Část této rekonstrukce bylo hrazeno z poskytnuté dotace od MMR ČR, 

ve výši 2 453 tis. Kč. Zbylou částku, tj. 1 051,4 tis. Kč hradila obec z úvěru od České 

spořitelny. Také se začalo s údržbou zámeckého parku. Byla vypracována projektová 

dokumentace na obnovu zámeckého parku, na kterou bylo potřeba vynaložit částku 

112,8 tis. Kč. Na vyčištění rybníka, jeho vybagrování a betonování základů zámecké zdi 

připadlo 394,6 tis. Kč, nákup materiálu na opravu zámecké zdi, nátěr zámecké zdi a oprava 

železných mříží přišla na 49 tis. Kč a na poplatcích obec zaplatila 3,7 tis. Kč. Celkové výdaje 

na opravu zámku a obnovu zámeckého parku v roce 2000 činily 4 064,57 tis. Kč.  

V roce 2001 obec obdržela dotaci od MK ČR z jeho dotačního programu „Záchrana 

architektonického dědictví“. Tato dotace činila 19 500 tis. Kč. Další dotace byla poskytnuta 

na obnovu zámeckého parku, a to ve výši 45,1 tis. Kč. Obec z vlastních zdrojů použila 

2 249,2 tis. Kč. Z prostředků získaných z dotačního programu MK bylo opraveno první 

a polovina druhého nadzemního podlaží zámku. Na opravu vnitřních prostor bylo vynaloženo 

20 576,5 tis. Kč. Výsadba v zámeckém parku stála 483,4 tis. Kč a inženýrská činnost jako 

nákup materiálu, inženýrský dozor při rekonstrukci v zámku a výsadbě v parku činil 734,4 tis. 

Kč. Celkové výdaje v roce 2001 na rekonstrukci zámku a obnovu zámeckého parku dosáhly 

21 794, 3 tis. Kč. V grafu 3.2 Srovnání příjmů a dotací obce Kunín v letech 1997 až 2001 

(v tis. Kč) je možné sledovat jaká část příjmů je tvořena dotacemi a kolik z přijatých dotací 
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bylo vynaloženo na rekonstrukci zámku. V roce 2001, jak již bylo zmíněno v předchozí 

podkapitole, dotace určené na opravy zámku dosahovaly 95% na celkových dotacích. Tato 

skutečnost je patrná i z grafu 3.2.  

Graf 3.2 Srovnání příjmů a dotací obce Kunín v letech 1997 až 2001 (v tis. Kč) 

 
ZDROJ: Vlastní zpracování, dle Výročních zpráv o hospodaření obce Kunín let 1997, 1999 až 2001 

V roce 2002 byla obci poskytnuta další dotace ve výši 1 500 tis. Kč v rámci dotačního 

programu MK ČR „záchrana architektonického dědictví“ a ze Státního fondu životního 

prostředí byla poskytnuta dotace na obnovu zámeckého parku dotaci ve výši 675,6 tis. Kč. 

Z vlastních zdrojů obec v tomto roce vynaložila částku 1 736,7 tis. Kč. Celkové zdroje 

na rekonstrukci zámku pro rok 2002 činily 3 912,3 tis. Kč. Z těchto prostředků byla použita 

částka 578,66 tis. Kč na obnovu zámeckého parku, z toho bylo 456,968 tis. Kč zafinancováno 

z poskytnuté dotace od SFŽP. Inženýrská činnost obec stála 382,427 tis. Kč a rekonstrukce 

vnitřních prostor zámku a úpravy činily 2 778,2 tis. Kč, z čehož bylo 1 500 tis. Kč 

profinancováno z poskytnuté dotace od MK ČR. Obec v tomto roce na úrocích zaplatila 

171 tis. Kč, na které ovšem dostala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu 

„obnova venkova“ ve stejné výši. Obec dále zaplatila 2 tis. Kč na poplatcích. Celkové výdaje 

s rekonstrukcí zámku a obnovou zámeckého parku činily pro rok 2002 3 912,313 tis. Kč. 

Pro rok 2003 byla obci v souvislosti s rekonstrukcí zámku a obnovou zámeckého 

parku poskytnuta pouze neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 

730,2 tis. Kč. Obec očekávala přiznání dotace z programu SAPARD, kterou ovšem do konce 
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roku neobdržela na běžný účet obce. Dotaci ve výši 23 mil. Kč fakticky získala až v roce 

2004. Obec financovala plánovanou rekonstrukci vnitřních prostor zámku z úvěru, který 

ji ve výši 27 mil. Kč poskytla Česká spořitelna. Za získaný úvěr obec zaplatila úroky ve výši 

775 tis. Kč. Rekonstrukce zámku obec stála 26 326,82 tis. Kč a dále obec vynaložila 

73,35 tis. Kč na opravu škody vzniklé zaplavením zámku, která byla téměř celá zaplacena 

z plnění České pojišťovny. Obnova zámeckého parku v tomto roce dosáhla nákladů ve výši 

894,12 tis. Kč, z čehož částka 672,5 tis. Kč byla čerpána z dotace od SFŽP. Za technický 

dozor při rekonstrukci obec zaplatila 381,68 tis. Kč. Celkové výdaje spojené s rekonstrukcí 

zámku za rok 2003 se vyšplhaly na 28 451 tis. Kč.  

V roce 2004 obec získala přislíbenou dotaci z evropského fondu v rámci projektu 

SAPARD na rekonstrukci zámku, a to ve výši 23 307 tis. Kč. Jelikož byla veškerá 

rekonstrukce provedena již během let 2002 až 2003, převážně v roce 2003, byly náklady 

spojené s rekonstrukcí zámku a obnovou zámeckého parku minimální. Na práce provedené 

v zámeckém parku, jako například založení trávníku a cestiček, zavedení obrubníků a nákup 

materiálu vynaložila obec 47,24 tis. Kč. Drobné služby kolem zámku, například předělávání 

šachtic u zámku, montáž boileru aj. dosáhly částky 259,3 tis. Kč a další drobné opravy přišly 

na 1,3 tis. Kč. V tomto roce došlo k vratce na DPH zaplaceném v loňském roce, a to ve výši 

995,89 tis. Kč a byly zaplaceny úroky v částce 407,919 tis. Kč. Příjmy v tomto roce převýšily 

výdaje, čímž byl vykompenzován přijatý úvěr z předchozího roku od České spořitelny. 

V roce 2005 získala obce Kunín dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 

na projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti na projekt „Zámecký park v Kuníně – 

Pohádková zahrada Poodří“ ve výši 266 tis. Kč, a dále ji přišel na účet doplatek ze SFŽP 

ve výši 161,21 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na obnovu zámeckého parku. Z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje obdržela dotaci ve výši 200 tis. Kč na vybavení obecního muzea 

umístěného na zámku Kunín. Obec použila 266,840 tis. Kč ze svých vlastních zdrojů. 

Projektová dokumentace obec stála 380,14 tis. Kč. V tomto roce zaplatila na úrocích 

z programu SAPARD 51,12 tis. Kč. Vybavení obecního muzea vyšlo na 424,54 tis. Kč 

a ostatní služby ohledně zámku (konkrétně rozvaděč u zámku) stál 38,25 tis. Kč. 

V roce 2006 získala obec téměř 5,5 milionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 

v rámci projektu „Zámecký park v Kuníně – Pohádková zahrada v Poodří“. Konkrétně 

se jednalo o 5 489 tis. Kč. V rámci tohoto projektu se vybudovala kuželna a spojovací most 

mezi zámkem a přilehlým kostelem. Zámek tedy dostal podobu z doby působení hraběnky 

Marie Walburgy, tedy podobu z přelomu 18. a 19. století. Dále obec získala 
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od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci podkrovní místnosti. 

Obec obdržela dotaci v rámci programu Leader, a to ve výši 800 tis. Kč. Z obecních 

prostředků byly pokryty výdaje ve výši 3 836,78 tis. Kč. Vybudování kuželny a spojovacího 

mostu stálo 7 872,2 tis. Kč, z čehož 5 489 tis. Kč bylo kryto z dotace MMR ČR. Výdaje 

na oplocení zámeckého parku a vybudování tanečního parketu a pódia v zámeckém parku 

dosáhlo částky 1 334,27 tis. Kč, kdy výdaje ve výši 800 tis. Kč byly kryty z dotace programu 

Leader. Rekonstrukce osvětlení u zámecké zdi činila částku 293,92 tis. Kč, na úrocích z úvěru 

na projekt SAPARD zaplatila obec 25,390 tis. Kč a vybudování podkrovní místnosti 

(materiál, služby a nákup drobného dlouhodobého majetku) přišlo na 500,86 tis. Kč. V tomto 

roce byla dokončena rekonstrukce zámku Kunín. Graf 3.3 Srovnání příjmů a dotací obce 

Kunín v letech 2002 až 2006 (v tis. Kč) znázorňuje podíl dotací na celkových příjmech 

a především procentní podíl dotací použitých na rekonstrukci zámku ve vztahu k celkovým 

dotacím. Konkrétní číselné hodnoty celkových příjmů a dotací jsou uvedeny v tabulce Tab. 

3.2 Příjmy obce Kunín v letech 1997 – 2010 (v tis. Kč) nacházející se v předchozí 

podkapitole. Jak je z grafu 3.3 patrné financování rekonstrukce zámku Kunín v letech 2004 

a 2006 přesáhlo 70 % podíl na celkových dotacích.  

Graf 3.3 Srovnání příjmů a dotací obce Kunín v letech 2002 až 2006 (v tis. Kč) 

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle Výročních zpráv o hospodaření obce Kunín let 2002 až 2006 

V letech 2007 až 2009 obec nežádala a ani nezískala žádnou dotaci ve vztahu 

k zámku. Jednalo se pouze o dotaci z Moravskoslezského kraje na kulturní akce daného roku, 

které se na zámku uskutečnily a výše této dotace činila 100 tis. Kč v roce 2007 a v letech 

2008 a 2009 představovala částku 120 tis. Kč. V těchto letech byly financovány pouze běžné 
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a udržovací výdaje zámku. V roce 2010 byla obci poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj v rámci programu „obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo 

jinou pohromou“ na obnovu zámeckého parku po povodni ve výši 3 796,802 tis. Kč a dotaci 

na stavební úpravy zámku Kunín po povodních ve výši 4 457 tis. Kč. Jak již bylo řečeno, 

v červnu roku 2009 byla obec zasažena povodní, která zaplavila z části i zámek Kunín a jemu 

přilehlý park. Prostředky z těchto dotací byly použity na vrácení zámku a zámeckého parku 

před zaplavením. Rekapitulace finančních zdrojů a výdajů na rekonstrukci zámku a obnovu 

zámeckého parku je uvedena v příloze č. 7 diplomové práce. Graficky ji zobrazuje graf 3.4 

Srovnání zdrojů a nákladů na rekonstrukci zámku Kunín v letech 1997 až 2006 (v tis. Kč). Jak 

je z grafu patrné náklady na rekonstrukci zámku a obnovu zámeckého parku byly v každém 

roce vyšší než poskytnuté dotace. Je nutné na tuto skutečnost poukázat. Ačkoli je obecní 

rozpočet slabý na takovouto velkou investiční akci a bez poskytnutých dotací by se neobešel, 

je důležité použití i vlastních zdrojů. V roce 2003 dosahovaly vlastní zdroje téměř 100 % 

nákladů z důvodu přijetí úvěru obcí Kunín od České spořitelny z důvodu neposkytnutí 

přislíbené dotace ve výši 23 mil. Kč. V roce 2004 je propad vlastních zdrojů způsoben 

skutečností, že obci byla na běžný účet připsána dotace z programu SAPARD, kterou obec 

očekávala již v roce 2003. Z grafu také zřetelné, že nejnákladnější práce probíhaly v letech 

2001 a 2003. Jednalo se o opravu vnitřních prostor zámku, především restaurátorské práce 

v interiéru zámku. 

Graf 3.4 Srovnání zdrojů a nákladů na rekonstrukci zámku Kunín v letech 1997 až 2006 (v tis. Kč) 

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle Výročních zpráv o hospodaření obce Kunín let 1997, 1999 až 2006 
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Rekonstrukce zámku byla zahájena v roce 1997, kdy byla opravena střecha, na jejímž 

financování se podílelo Ministerstvo kultury ČR. Oprava střechy zámku dosáhla částky 

1 873,750 Kč. V témže roce začala výměna oken zámku, která dosáhla nákladů ve výši 

419 tis. Kč. V roce 1999 přešel zámek do vlastnictví obce Kunín a byla opravena fasáda 

zámku a vypracována projektová dokumentace na opravu vnitřních prostor zámku. Oprava 

fasády činila 2 199,27 tis. Kč. V roce 2000 byla zahájena rekonstrukce vnitřních prostor, 

na niž dostala obec od MMR ČR dotaci ve výši téměř 2,5 mil. Kč, následně v roce 2001 

dotaci 19 500 tis. Kč z MK ČR a v roce 2002 další dotaci z rozpočtu MK ČR ve výši 

1 500 tis. Kč. Rekonstrukce vnitřních prostor probíhala od roku 2000 až do roku 2003 

a celková vynaložená částka činila 53 259,4 tis. Kč. Rekonstrukce vnitřních prostor v sobě 

zahrnovala stavební a restaurátorské práce. Jednalo se například o položení podlah, osazení 

dveří, opravy stropů a vnitřních omítek, restaurování nástěnných maleb v jednotlivých 

pokojích, štukování stropů, oprava a restaurování kamenného schodiště a další. Souběžně 

s rekonstrukcí vnitřních prostor probíhala obnova zámeckého parku. Ta oproti vnitřním 

prostorám probíhala až do roku 2006. I na obnovu zámeckého parku získala obec značnou 

část dotací. Celková revitalizace zámeckého parku dosahovala částky 3 731,3 tis. Kč. V roce 

2003 si obec vzala na opravy zámku úvěr ve výši 27 mil. Kč. Následující rok, tedy rok 2004 

byla obci přiznána dotace z evropského fondu, která kryla téměř 90 % nákladů na opravu 

a byla poskytnuta ve výši 23 307 tis. Kč. V roce 2005 bylo v prostorách zámku zřízeno obecní 

muzeum, na které obec také získala dotaci. Důležitým rokem je rok 2006, kdy byla obci 

přiznána dotace od MMR ČR ve výši téměř 5,4 milionů korun, která byla použita 

na vybudování kuželny v zámeckém parku a spojení zámku se sakristií kostela dřevěným 

mostem. Vybudování kuželny a mostu dosáhlo nákladů ve výši 7 870 tis. Kč. Tímto úkonem 

získal zámek podobu z dob své největší slávy, když zde byl provozován výchovně vzdělávací 

ústav hraběnky Marie Walburgy. Na úrocích z úvěru do roku 2006 obec zaplatila 

1 430 tis. Kč. V roce 2009 byl zámek z části zatopen, a proto v roce 2010 byla nutná jeho 

oprava, stejně tak jako zámeckého parku, na kterou získala obec dotaci z rozpočtu MMR ČR.  

Na rekonstrukci zámku a obnovu zámeckého parku získala obec dotace 

od Ministerstva kultury ve výši 24 000 tis. Kč, dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 

ve výši 8 208 tis. Kč, z rozpočtu bývalého okresního úřadu v Novém Jičíně získala dotace 

ve výši 1 422 tis. Kč, z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdržela dotace ve výši 

400 tis. Kč. Z evropského fondu v rámci programu SAPARD získala dotaci ve výši 

23 307 tis. Kč a z programu Leader 800 tis. Kč. Na obnovu zámeckého parku získala obec 
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dotace ve výši 1 612 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí. Celková rekonstrukce 

zámku a obnova zámeckého parku si vyžádala částku 74 777, 8 tis. Kč. Dle roků si největší 

výdaje na rekonstrukci zámku vyžádal rok 2003 (28,4 milionů korun) a následně rok 2001 

(21,7 milionů korun). 

Všechny činnosti byly provedeny v souladu s právním prostředím ČR. Obec jako 

zadavatel vyhlásila veřejnou zakázku, v rámci níž stanovila zhotovitele jak rekonstrukce 

vnitřních prostor zámku Kunín, celkové opravy fasády a střechy zámku, tak zhotovitele pro 

obnovu, přestavbu a regeneraci zámeckého parku v Kuníně. Odborný dohled nad celou 

rekonstrukcí prováděli zaměstnanci Národního památkového ústavu v Ostravě a Muzea 

Novojičínska, p.o., které v současnosti provádí správu zámku na základě smlouvy s obcí 

Kunín.  

3.5 Současnost zámku Kunín  

Jak již bylo několikrát uvedeno, zámek Kunín je ve vlastnictví obce Kunín. Správu 

zámku provádí Muzeum Novojíčínska, což je příspěvková organizace Moravskoslezského 

kraje.  Péče o zámecký park je ovšem zajišťována obcí Kunín.  

Zámek Kunín je každoročně zpřístupněn veřejnosti v období dubna až října. 

V letošním roce byl poprvé zpřístupněn veřejnosti v neděli 1. dubna 2012. O týden později 

se v zámku konal Velikonoční koncert k zahájení nové zámecké sezóny. Prohlídková trasa 

zámku je složena z prohlídky prvního a druhého parta, kde mají návštěvníci možnost 

shlédnout například ložnice a učebny zámecké školy se zařízením, zámeckou obrazárnu, 

lovecký pokoj aj. Tyto dvě podlaží jsou přístupná i pro vozíčkáře. Prohlídka pokračuje 

na zámeckou půdu, kde je možné spatřit unikátní barokní komínový systém. Plné vstupné činí 

pro letošní rok 70 Kč na osobu, kdy je možné uplatnit různé slevy. Kromě stálé expozice jsou 

v zámku pořádány výstavy a v prostorách zámeckého parku kulturní akce. Prostory zámku 

a parku umožňují konání svatebních obřadů. Podrobné informace o otevírací době, vstupném 

a další informace o zámku jsou uvedeny na internetových stránkách zámku. 54 

Zámek v letech 2005 až 2011 navštívilo 96 120 osob. Kdy návštěvnost v roce 2005 

byla 7 492 osob a postupně vzrostla až na 19 809 osob v roce 2011. Údaje o výši vstupného 

a celkových příjmech a nákladech na provoz zámku mi správce zámku, Muzeum 

Novojičínska, p.o. odmítlo poskytnout, tudíž není možné provést rozbor hospodaření zámku 

Kunín po dokončené rekonstrukci a zhodnotit jeho výnosnost.

                                                 
54 Webové stránky zámku Kunín, www.zamek.kunin.cz, (on-line), cit. 8.4.2012 
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4 Návrh řešení financování rekonstrukce zámku 

 Na území České republiky se nachází přes čtyřicet tisíc nemovitých kulturních 

památek, z nichž je téměř 1 200 zámků prohlášených za kulturní památku. Moravskoslezský 

kraj má ve svém katastru 2 077 registrovaných nemovitých kulturních památek, z nichž je 71 

zámků, z toho 69 se statusem kulturní památky a dva se statusem Národní kulturní památky. 

Jedná se o Zámek Hradec nad Moravicí v okrese Opava a Zámek Bruntál v okrese Bruntál. 

Na území Moravskoslezského kraje, tak i na území celé České republiky se samozřejmě 

nachází i další zámky, které ovšem nemají status kulturní památky. Takových to zámků 

je na území ČR několik stovek. Přesná data o počtu všech zámků nacházejících se na území 

České republiky nejsou evidována. Statistiky jsou prováděny pro památkové objekty 

zpřístupněné veřejnosti za vstupné, kam jsou zahrnovány kromě zámků také hrady, kláštery, 

věže a ostatní památkové objekty. Samostatné statistiky týkající se pouze počtu zámků, jak 

veřejně přístupných, tak nepřístupných, zámků v různé formě vlastnictví, nejen veřejném 

nejsou realizovány. Jedním z důvodu je patrně skutečnost, že se v daných objektech sleduje 

návštěvnost a vybrané vstupné. Což veřejnosti nepřístupné zámky nevykazují, a tím nemají 

žádnou vypovídací schopnost. Dalším důvodem je také skutečnost, že soukromí vlastníci 

zámků nemají povinnost údaje o návštěvnosti či vybraném vstupném zveřejňovat. Z tohoto 

důvodu je obtížné stanovit přesný počet zámků jak pro celou Českou republiku, tak pro 

Moravskoslezský kraj. Okres Nový Jičín je tvořen 54 obcemi, na jehož území se nachází 11 

zámků prohlášených za kulturní památku. Tři z nich jsou v soukromém vlastnictví, dva 

ve vlastnictví kraje a zbylých šest vlastní jednotlivé obce. Z tohoto faktu je možno odhadovat, 

že zhruba dvě třetiny zámků na území Moravskoslezského kraje se nachází ve veřejném 

vlastnictví, z čehož obce mohou vlastnit více jak polovinu z nich. Což by znamenalo, že ze 71 

zámků nacházejících se v Moravskoslezském kraji jich je přes 30 ve vlastnictví obcí. Zámky 

se nacházejí v různém technickém stavu. Některé jsou zrekonstruované, další udržované, 

alespoň částečně, jiné jsou zabezpečeny před dalším chátráním a pár jich stále chátrá. 

Diplomová práce zaměřuje výsledné doporučení pouze na zámky prohlášené za kulturní 

památky na území Moravskoslezského kraje. 

Skutečnost, že má obec ve svém vlastnictví zámek představuje pro její rozpočet 

obrovskou finanční zátěž. Rekonstrukci, případně větší opravy zámku není obce schopna 

zabezpečit pouze z vlastních zdrojů. Je proto nutné usilovat o dotace vztahující se k obnově 

kulturních památek, případně k rozvoji venkova. Výše použitých prostředků na rekonstrukci 

závisí mimo jiné na technickém stavu konkrétního zámku a jeho velikosti. Na praktickém 
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příkladu rekonstrukce zámku Kunín obcí Kunín bylo prezentováno, že je možné za pomoci 

dotačních programů různých orgánů státní správy i samosprávy, opravit téměř zcela zchátralý 

zámek a zachovat tak jeho kulturní a historickou hodnotu. Dle dobré praxe na zámku 

v Kuníně je tedy možné vytvořit obecné doporučení či návod finančního zabezpečení 

rekonstrukce zámku pro obecní zastupitelstva. Na rekonstrukci zámku v Kuníně bylo 

vynaloženo necelých 75 mil. Kč. Tato částka zahrnuje také obnovu zámeckého parku 

(i se stavbou kuželny a spojovacího mostu), která činila okolo 10 mil. Kč. Náklady 

rekonstrukce zámku byly v průměru z 80 % pokryty poskytnutými dotacemi a z 20 % 

vlastními zdroji obce, které z větší části tvořil přijatý úvěr.  

 Před vlastní realizací rekonstrukčních prací je nutné vymezit postup, předpokládané 

náklady a harmonogram prací, tedy zpracovat projekt pro danou rekonstrukci. Zahrnovala-li 

by rekonstrukce také obnovu zámeckého parku, zahrady, rybníka či jiného okolí zámku, jak 

tomu bylo v případě zámku Kunín, je vhodné vytvořit pro každou akci samostatný projekt. 

Rekonstrukční práce by měly být rozděleny do několika etap, fází. Za předpokladu, 

že se jedná o zchátralý zámek je doporučen následující postup prací. První fáze by měla 

zahrnovat zajišťovací práce, tzn. zajistit statiku objektu, opravu střechy, výměnu či doplnění 

chybějících oken, dveří, vrat, případně zdiva. Opravu fasády nemovitosti lze provést v rámci 

první etapy, která by neměla přesáhnout dobu dvou let. Po zajištění zámku před dalším 

chátráním je vhodné započít druhou etapu, která by měla spočívat v rekonstrukčních 

a restaurátorských pracích vnitřních prostor. Tato etapa je jak finančně, tak technicky velmi 

náročnou fází a v případě rozlehlých a velkých prostor zámku (např. několika křídlový 

zámek) by se dala rozdělit do dvou, případně i více částí. Časově by se tato fáze, 

za předpokladu každoročních dotací, měla realizovat v období 3 až 5 let. Poslední fáze by pak 

byla zaměřena na dokončovací práce, například v nejbližším okolí zámku a navrácení mu jeho 

historické podoby. Samotné získávání původního mobiliáře daného zámku není předmětem 

vlastní rekonstrukce ani diplomové práce. Obnova a regenerace zámeckého parku, zahrady 

či rybníka, nebo pouze úprava okolí zámku může být prováděna souběžně s rekonstrukčními 

pracemi na zámku, především za běhu restaurátorských prací na vnitřních prostorách zámku, 

neboť je na ni vypracován samostatný projekt. Na základě vypracovaného projektu jsou 

přidělovány finanční zdroje, v podobě přijatých dotací, o něž musí obec každoročně zažádat 

poskytovatele dané dotace. Tyto finanční zdroje lze získat z dotačních programů Ministerstva 

kultury ČR, Moravskoslezského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo Státního fondu 
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životního prostředí. Při tomto tvrzení bylo vycházeno z praxe obce Kunín. Jednotlivé 

možnosti financování jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

4.1 Dotační programy Ministerstva kultury ČR 

Podle zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky 

poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky 

mimořádný společenský zájem. Pro rok 2012 bylo Ministerstvem vypsáno celkem devět 

dotačních programů. Jedná se o šest specializovaných programů na obnovu kulturních 

památek, jmenovitě: 

• havarijní program, 

• program záchrany architektonického dědictví, 

• program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón, 

• program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny 

a krajinné památkové zóny, 

• program restaurování movitých kulturních památek, 

• program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností; 

a další tři programy, jmenovitě: 

• program na podporu památek UNESCO,  

• program na podporu občanským sdružením a  

• program na podporu záchranných archeologických výzkumů. 

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých 

kulturních památek v havarijním technickém stavu. Příspěvky jsou poskytovány na zajištění 

nejnaléhavějších oprav, zejména odstranění havarijního stavu střech a jejich statické zajištění. 

Tento program je nejdéle fungujícím programem MK ČR na úseku státní památkové péče.55 

V roce 2008 činily výdaje havarijního programu 98,839 mil. Kč, v roce 2009 došlo i mírnému 

nárůstu na částku 100,765 mil. Kč, následně v  roce 2010 došlo k poklesu poskytnutých 

prostředků o více než čtvrtinu, kdy výdaje dosáhly částky 69,355 mil. Kč a v roce 2011 došlo 

opět k mírnému nárůstu prostředků na výši 76,563 mil. Kč. Pro rok 2012 jsou známy pouze 

schválené výdaje MK ČR ve výši 61,994 mil. Kč pro rok 2012.56 Tento program mohou 

                                                 
55 Webové stránky Ministerstva kultury ČR, www.mkcr.cz (online) cit.14.4.2012 
56 Výroční zprávy Ministerstva kultury ČR let 2008 až 2011, zákon o státním rozpočtu ČR pro rok 2012 
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využít obce v první etapě rekonstrukčních prací při obnově zámku, kdy je potřebné opravit 

především střechu zámku. Výzva pro podání žádostí v rámci havarijního programu na rok 

2012 byla vyhlášena v prosinci loňského roku a návrhy byly přijímány do ledna 2012. Dle 

průběhu vyčleněných finančních prostředků v posledních pěti letech se dá předpokládat, 

že i pro rok 2013 budou vyčleněny prostředky vyšší než 60 mil. Kč. Počet podpořený projektů 

od roku 2008 klesl z původních 445 projektů na 288 projektů pro rok 2012, kdy každoročně 

docházelo ke snížení podporovaných projektů asi o 40 projektů. Se snižováním vyčleněných 

finančních prostředků byl snižován i počet podpořených projektů, ale průměrná částka 

příspěvku na jeden projekt byla udržena na 200 tis. Kč. Nejnižší příspěvek se pohybuje okolo 

50 tis. Kč a nejvyšší okolo 1 mil. Kč.  

Program záchrany architektonického dědictví je přímo určen na podporu obnovy 

hradů, zámků, klášterů, kostelů a dalších kulturních památek, které tvoří nejcennější součást 

českého architektonického dědictví. Příspěvky jsou poskytovány na záchranu a zachování 

samotné kulturní památky, nebo jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Žádosti 

pro zařazení do programu záchrany architektonického dědictví na rok 2012 byly přijímány 

do září roku 2011.57 V roce 2008 byly v rámci programu záchrany architektonického dědictví 

poskytnuty příspěvky v celkové výši 364,921 mil. Kč, v roce 2009 došlo k téměř 100 

milionovému propadu na částku 278,434 mil. Kč a obdobný pokles postihl i rok 2010, kdy 

výdaje na příspěvky dosáhly částky 195,796 mil. Kč. V roce 2011 došlo i mírnému nárůstu 

profinancovaných prostředků na částku 209, 208 mil. Kč. Ovšem pro rok 2012 došlo 

k dalšímu téměř stomilionovému poklesu, a to na částku 130,764 mil. Kč.58 Finanční 

prostředky vyčleněné na poskytování příspěvků v rámci programu záchrany architektonického 

dědictví mají klesající charakter, výjimku tvoří rok 2011. Stejnou klesající tendenci má také 

počet podporovaných projektů z tohoto programu. V roce 2008 bylo podpořeno více než 300 

programů, ale v roce 2012 se očekává podpora zhruba 230 programů. Lze předpokládat, 

že pro rok 2013 nebudou tomuto programu navýšeny prostředky k poskytování dotací a počet 

podpořených programů se bude pohybovat okolo dvou stovek. Z tohoto důvodu by měly být 

obce obezřetné a podat si žádost na zařazení do tohoto programu včas a bez zbytečných chyb. 

Průměrná výše příspěvku má taktéž klesající tendenci, kdy v roce 2008 činila tato průměrná 

částka okolo 1 mil. Kč, a v roce 2012 se předpokládá průměrná částka na jeden projekt 550 

tis. Kč. Pozitivní ovšem je skutečnosti, že se od roku 2008 zvýšila hodnota minimálního 

                                                 
57 Webové stránky Ministerstva kultury ČR, www.mkcr.cz (online) cit.14.4.2012 
58 Výroční zprávy Ministerstva kultury ČR let 2008 až 2011, zákon o státním rozpočtu ČR pro rok 2012 
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příspěvku, kdy v roce 2008 tento příspěvek činil necelých 300 tis. Kč, v roce 2010 klesl 

na částku 200 tis. Kč a v roce 2012 se zvýšil o polovinu, tedy na částku 400 tis. Kč. Takovéto 

prostředky ovšem nejsou dostačující na nákladnou rekonstrukci zámku. 

Dalším programem je program regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón, který je směřován k celkové obnově kulturních památek 

nacházejících se v historických částech měst, která byla prohlášena za památkové rezervace 

či zóny. Z tohoto programu mohou být poskytovány finanční příspěvky pouze v případě, 

že má dané město zpracovaný vlastní program regenerace a zároveň se finančně, společně 

s vlastníkem, podílí na obnově kulturní památky. Část příspěvků je každoročně provedena 

prostřednictvím krajů, další část prostřednictvím vybraných obcí, většinou historických měst 

a poslední byla poskytnuta přímo vlastníkům kulturních památek.59 Tento program by mohla 

obec při rekonstrukci zámku využít v případě, když by se zámek nacházel v městské 

památkové rezervaci nebo městské památkové zóně. Finanční prostředky použité na tento 

program jsou kolísavé, ovšem pro rok 2011 a 2012 jsou stanoveny shodně na 137 mil. Kč.  

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny 

a krajinné památkové zóny je určen na podporu obnovy nemovitých kulturních památek, 

zejména památek lidové architektury jako jsou zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a jiné, 

ale také na obnovu a zachování venkovských kostelů, zámečků, soch, pomníků aj., které 

se nacházejí ve vesnických památkových rezervacích a vesnických nebo krajinných 

památkových zónách. Tento dotační program na rok 2012 byl vyhlášen v prosinci roku 2011 

a žádosti byly přijímány do konce ledna letošního roku.60 Využití programu péče o vesnické 

památkové rezervace obcí rekonstruující zámek není moc pravděpodobné. Finanční 

prostředky vyčleněné pro tento program se rámcově pohybují mezi 10 až 20 miliony korun. 

Konkrétní výše finančních prostředků použitých v letech 2008 až 2012 jsou uvedena v tabulce 

Tab. 4.1. 

Program restaurování movitých kulturních památek je zaměřen na poskytování 

příspěvků na restaurování a prezentaci movitých kulturních památek, zejména významných 

výtvarných děl nebo uměleckořemeslných prací, které jsou umístěny v budovách 

zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské účely.61 Tento 

program není možné využít při rekonstrukci zámku, tj. nemovité kulturní památky. Výdaje 

                                                 
59 Webové stránky Ministerstva kultury ČR, www.mkcr.cz (online) cit.14.4.2012 
60 Tamtéž 
61 Tamtéž 
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vyčleněné na poskytování příspěvků v rámci tohoto programu se pohybují od roku 2008 

v desítkách milionů korun, kdy v roce 2012 klesly schválené výdaje na tento program 

až na 6 mil. Kč. V tabulce Tab. 4.1 jsou uvedena přesná data o výši poskytnutých příspěvků 

na obnovu movitých kulturních památek v letech 2008 až 2012. 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, jehož obnovu efektivně 

a účelně neumožňují jiné dotační programy MK ČR. Z programu jsou poskytovány finanční 

prostředky na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nenacházejí v památkové 

rezervaci nebo zóně, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České 

republiky. Žádosti jsou podávány skrze obecní úřady obcí s rozšířenou působností.62 Tento 

program by mohla při splnění stanovených podmínek obec využít jako jeden ze zdrojů 

plánované rekonstrukce zámku. V roce 2008 bylo rozděleno z tohoto programu téměř 200 

milionů korun, v roce 2012 je schváleno o 50 milionů korun méně. Podrobný pokles 

vyčleněných prostředků Programu od roku 2008 až 2012 je uveden v tabulce Tab. 4.1. 

Program podpory pro památky UNESCO byl také zřízen v roce 2008, 

a to z důvodu dostání závazků vyplývající České republice z přijetí Úmluvy o ochraně 

světového kulturního a přírodního dědictví, především z článku 4 a 5 Úmluvy. Dotace 

z Programu jsou poskytovány na podporu rozvoje památek, které jsou zapsány na Seznamu 

světového dědictví, nebo památek, které se MK ČR rozhodlo nominovat k zapsání 

do Seznamu. Poskytnutými dotacemi (investičními i neinvestičními) jsou tedy finančně 

podporovány takové projekty, které rozvíjejí hodnoty, pro které byla památka nominována 

k zápisu nebo zapsána na Seznam světového dědictví. Pro čerpání finančních prostředků byly 

stanoveny tři prioritní oblasti, a to tvorba managementu plánu, vědecko-výzkumné aktivity 

a edukace a propagace kulturních památek UNESCO.63 Tento program obec při rekonstrukci 

zámku nevyužije, nejedná-li o památku UNESCO. Na území Moravskoslezského kraje 

se doposud žádná památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO nenalézá, tudíž 

je pravděpodobnost využití tohoto programu malá. 

Program na podporu občanským sdružením je určen pro finanční podporu veřejně 

prospěšných projektů, které jsou předloženy občanskými sdruženími, případně dalšími 

subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně jak nemovitých, tak movitých kulturních 

                                                 
62 Webové stránky Ministerstva kultury ČR, www.mkcr.cz (online) cit. 14.4.2012 
63 Tamtéž 
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památek na území České republiky.64 Roční podpora v rámci tohoto projektu se pohybuje 

okolo 2,5 mil. Kč, kdy v roce 2011 silně klesla pod tuto částku. Tento program by obec při 

rekonstrukci zámku nevyužila. 

Program na podporu záchranných archeologických výzkumů byl zřízen 

společným opatřením Ministerstva kultury a Ministerstva financí ČR, jako nástroj pro plnění 

mezinárodních závazků, které České republice vyplývají z Úmluvy o ochraně 

archeologického dědictví Evropy. Jedná se o program, skrz nějž je podporována záchrana 

archeologických výzkumů, které jsou prováděny k tomu oprávněnými příspěvkovými 

organizacemi zřizovanými MK ČR.65 

V tabulce Tab. 4.1 Výdaje MK ČR na dotační programy památkové péče v letech 

2008 až 2012 (v mil. Kč) jsou uvedeny skutečně vynaložené finanční prostředky 

na poskytnuté dotace v letech 2008 až 2011 a schválené výdaje MK ČR pro tyto dotační 

programy na rok 2012. Z tabulky je možné vyčíst, že vyčleněné finanční zdroje na dotační 

programy mají většinou klesající charakter, kdy je tato tendence narušena v roce 2011 

mírným nárůstem, která v roce 2012 buď zůstává na stejné úrovni, nebo opět mírně klesá. 

Výjimku tvoří havarijní program, který má kolísavou tendenci, kdy jemu svěřené prostředky 

v jednom roce klesají a v následujícím roce rostou. Obdobnou tendenci má také program 

na podporu záchranných archeologických výzkumů. Pro tento program se nepodařilo dohledat 

údaje pro rok 2012. Stejný problém vyvstal při získávání údajů u programu na podporu 

občanským sdružením. Tento program, resp. finanční prostředky na něj vyčleněné mají mírně 

rostoucí tendenci, která byla narušena v roce 2011 značným poklesem. I přes tuto skutečnost 

se předpokládá, že se finanční prostředky tohoto programu vrátí přinejmenším na úroveň roku 

2010. Jedná o program, v rámci něhož bylo poskytnuto nejmenší množství finančních 

prostředků ve srovnání s ostatními dotačními programy oboru památkové péče. Největší 

objem finančních prostředků byl vynaložen na program architektonického dědictví, až na rok 

2012, kde byly schváleny největší příspěvky na program Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Na tabulku Tab. 4.1 navazují dva grafy, graf 

4.1 a graf 4.2, které graficky znázorňují výše popsané tendence dotačních programů 

vypsaných Ministerstvem kultury ČR a také umožňují snazší srovnání poskytnutých 

prostředků v rámci jednotlivých programů. Z důvodů nepřehlednosti údajů v jednom grafu 

                                                 
64 Webové stránky Ministerstva kultury ČR, www.mkcr.cz (online) cit.14.4.2012 
65 Tamtéž 
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obsahuje diplomová práce dva grafy, které jsou rozděleny dle výše přidělených finančních 

prostředků na kategorii do 25 mil. Kč a nad 25 mil. Kč.  

Tab. 4.1 Výdaje MK ČR na dotační programy památkové péče v letech 2008 až 2012 
(v mil. Kč) 

Dotační program/ rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Havarijní program 98,839 100,765 69,355 76,563 61,994 

Program architektonického dědictví 364,921 278,434 195,796 209,208 130,764 

Program regenerace městských pam. 
rezervací a zón 

145,726 151,076 113,535 137,193 137,000 

Program péče o vesnické pam. 
Rezervace a zóny 

24,606 14,990 13,128 14,710 11,013 

Program restaurování movitých 
kulturních památek 20,979 14,000 10,850 12,993 6,478 
Podpora obnovy kultur. památek 
prostř. obcí s rozšíř. půs. 193,660 169,516 125,172 142,500 150,128 

Program podpory pro památky 
UNESCO 17,716 11,000 5,954 6,200 7,000 

Program na podporu záchranných 
archeologických výzkumů 4,340 5,000 3,339 4,000   

Program na podporu obč. sdružením  
2,359 2,409 2,627 1,315   

Celkem za rok 873,146 747,190 539,756 604,682 504,377 
ZDROJ: Vlastní zpracování, dle Výročních zpráv Ministerstva kultury ČR z let 2008 až 2011, zákon o státním 
rozpočtu ČR pro rok 2012. 
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Graf 4.1 Výdaje MK ČR na dotační programy památkové péče v letech 2008 až 2012 nad 25 
mil. Kč (v mil. Kč) 

 
ZDROJ: Vlastní zpracování, dle Výročních zpráv Ministerstva kultury ČR z let 2008 až 2010, zákon o státním 
rozpočtu ČR pro rok 2011 a 2012. 

Graf 4.2 Výdaje MK ČR na dotační programy památkové péče v letech 2008 až 2012 do 25 
mil. Kč (v mil. Kč) 

 
ZDROJ: Vlastní zpracování, dle Výročních zpráv Ministerstva kultury ČR z let 2008 až 2010, zákon o státním 
rozpočtu ČR pro rok 2011 a 2012. 
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4.2 Možnosti financování prostřednictvím Moravskoslezského kraje 

 Na území Moravskoslezského kraje se nachází značné množství kulturních památek, 

které odráží vývoj kraje v různých formách hmotné kultury. V kraji je koncentrováno mnoho 

technických památek těžního a hutního průmyslu, jsou zde dochovány jedinečné dřevěné 

kostely a soubory dřevěné lidové architektury, ale nenachází se zde památka UNESCO a další 

slabinou je skutečnost, že Moravskoslezský kraj je krajem s nejmenším počtem 

zpřístupněných zámku v celé ČR ve srovnání s ostatními regiony. Takovýto památkový fond 

se stal atraktivním pro cestovní ruch i propagaci kraje.66 Což byl jeden z mnoha důvodu 

zpracování Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 -

 2013. Zásadním impulsem pro vytvoření této koncepce se stal jeden z cílů programového 

prohlášení Rady Moravskoslezského kraje v oblasti kultury. Tento cíl si stanoví zpracování 

Koncepce podpory a rozvoje památkové péče a kultury, udržení a revitalizace národního 

a industriálního dědictví v Moravskoslezském kraj na období 2009 – 2013. Strategickou vizí 

koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji se stala podpora efektivního 

a hospodárného rozvoje péče o památkový fond na území Moravskoslezského kraje do roku 

2013 a také vytvoření příznivějších podmínek pro dlouhodobou a komplexní péči 

o památkový fond v kraji. Specifickými cíli strategie se stalo zachování a obnova 

památkového fondu na území Moravskoslezského kraje, podpora života v kulturních 

památkách, rozvoj poznání památkového fondu a jeho ochrany, industriální dědictví jako 

nevyužitý potenciál kraje a vytvoření pozitivního obrazu památkové péče v kraji.67 Kraj 

podporuje obnovu památkového fondu formou dotačního programu „Program obnovy 

nemovitých kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském 

kraji“, který je radou kraje každoročně vyhlašován již od roku 2004, anebo formou 

individuálních dotací, ale to pouze ve výjimečných případech. 

Program obnovy nemovitých kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji je zaměřen na podílení se kraje na finančních 

nákladech, které jsou spojeny se zachováním a obnovou kulturních památek nebo památkově 

chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje, a jsou 

ve špatném technickém stavu a nutně potřebují opravit. V rámci programu jsou vypsány dva 

dotační tituly. První se týká obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, 

                                                 
66 Webové stránky Moravskoslezského kraje, www.kr-moravskoslezsky.cz (online) cit. 15.4.2012 
67 Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 – 2013, Moravskoslezský kraj, 
2010 
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což zahrnuje podporu údržby, opravy, rekonstrukce a jiné úpravy kulturní památky. Druhý 

dotační titul programu je zaměřen na restaurování kulturních památek, především 

významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací. Podstata tohoto 

dotačního titulu je obdobná jako dotační program restaurování movitých kulturních památek 

Ministerstva kultury ČR. V rámci tohoto programu lze poskytnout dotace pouze vlastníkům 

kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, které se nacházejí na území 

Moravskoslezského kraje. Podpora programu je také určena těm vlastníkům památek, kteří 

nemohou krýt veškeré náklady související s opravami z vlastních zdrojů. Finanční zdroje 

tohoto programu nejsou poskytovány na obnovu kulturních památek ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje nebo České republiky. Spolupodílení kraje na nákladech projektu 

činí u právnické osoby maximálně 50 % a u fyzické osoby maximálně 75 % celkových 

uznatelných nákladů. 

Program obnovy nemovitých kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2012 byl schválen v listopadu roku 2011 na schůzi rady 

kraje, kdy Moravskoslezský kraj je jak vyhlašovatelem, tak poskytovatelem dotace. Zapojení 

do tohoto programu podáním žádosti o finanční příspěvky bylo možné do ledna roku 2012. 

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt byla pro rok 2012 stanovena na částku 

50 tis. Kč a maximální výše činí 350 tis. Kč. Doba realizace projektů čerpající prostředky 

z programu na rok 2012 se musí uskutečnit do konce listopadu téhož roku.  

V roce 2004 kraj z programu obnovy nemovitých kulturních památek podpořil 24 

projektů, kterým poskytl finanční podporu ve výši 7 420,3 tis. Kč. V roce 2005 počet 

podpořených projektů vzrostl na 27 a vynaložené finanční prostředky činily 8 143 tis. Kč. 

V roce 2006 se počet podpořených žádostí vrátil na číslo 24 a kraj na ně vydal 8 200 tis. Kč, 

tedy veškeré vyčleněné prostředky z rozpočtu kraje na tento program. Také v letech 2007 

a 2008 byl použit na dotace programu obnovy kulturních památek celý balík vyčleněných 

zdrojů v celkové výši 8 200 tis. Kč. V roce 2007 uspělo 22 žádostí a v roce 2008 o jednu více, 

tedy 23 žádostí. Taktéž tomu bylo i v roce 2009, ovšem objem vynaložených finančních 

prostředků činil 8 175 tis. Kč.  V letech 2008 a 2009 kromě dotací skrz dotační program byly 

poskytnuty z krajského rozpočtu individuální dotace v celkové výši 6 400 tis. Kč na záchranu 

jedenácti objektů, které se nacházely v havarijním stavu, nebo se jednalo o obnovu památek 

regionálního významu. V roce 2008 bylo podpořeno osm kulturních památek v celkové výši 

5 200 tis. Kč a v roce 2009 zbylé tři kulturní památky ve výši 1 200 tis. Kč. V roce 2010 

došlo, na základě doporučení Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji 
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na období 2010 – 2013, k navýšení objemu finančních zdrojů na program obnovy kulturních 

památek z 8 200 tis. Kč na 10 000 tis. Kč a předpokládal se růst těchto prostředků v každém 

roce o 1 000 tis. Kč. Z těchto navýšených finančních zdrojů mohlo být v roce 2010 podpořeno 

30 žádostí o dotaci. Pro léta 2011 a 2012 bylo na dotační program obnovy kulturních památek 

použito 5 500 tis. Kč, z čehož bylo v roce 2011 podpořeno 21 žádostí a v roce 2012 bylo 

schváleno 22 projektů. Výše popsané údaje jsou také uvedeny v tabulce Tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Počet podpořených projektů a výše poskytnuté finanční podpory programu obnovy 
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji v letech 
2004 až 2012 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Počet podpořených projektů (v ks) 24 27 24 22 23 

Poskytnutá finanční podpora (v tis. Kč) 7 420,300 8 143,000 8 200,000 8 200,000 8 200,000 

  2009 2010 2011 2012  

Počet podpořených projektů (v ks) 23 30 21 22  

Poskytnutá finanční podpora (v tis. Kč) 8 175,000 10 000,000 5 500,000 5 500,000  

ZDROJ: Vlastní zpracování, dle webových stránek Moravskoslezského kraje 

Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

v Moravskoslezském kraji využila například obec Bílovec v roce 2006, kdy ji byla poskytnuta 

dotace na opravu zámecké ohradní zdi. Nebo soukromý majitel zámku ve Fulneku v roce 

2009 zažádal o dotaci na opravu střechy Horního zámku, v roce 2010 uspěl s žádostí 

na výměnu oken Horního zámku a v roce 2011 získal dotaci na opravu fasády části Horního 

zámku. V roce 2010 také využila program obec Stará Ves nad Ondřejnicí a získala dotaci 

na restaurátorské práce na zámku ve svém katastru a také statutární město Havířov zažádalo 

o příspěvek na opravu střechy zámku Havířov. Obec Bartošovice využila dotačního programu 

k podání žádosti na výměnu oken v zámku v Bartošovicích v letech 2011 a 2012. V roce 2012 

byly dále poskytnuty finanční prostředky na výměnu vstupních dveří na zámku Kravaře, 

stavební úpravy prostoru schodiště zámku Jezdkovice a generální opravu střechy hlavní 

budovy zámku Poruba. Z výše uvedeného vyplývá, že dotační program Moravskoslezského 

kraje na obnovu kulturních památek je možnou příležitostí v rekonstrukcích zámku. Neboť 

úspěšnost projektů na obnovu zámku se v posledních letech zvýšila.68  

 

                                                 
68 Webové stránky Moravskoslezského kraje, www.kr-moravskoslezsky.cz, (online) cit. 15.4.2012 
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4.3 Možnosti financování prostřednictvím Státního fondu kultury ČR 

 Po šesti letech byla obnovena činnost Státního fondu kultury, kdy koncem roku 2011 

byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu jmenována Rada fondu. Fond měl z důvodu 

nezvolení Rady svou činnost pozastavenou od roku 2006, kdy v tomto roce naposledy poskytl 

finanční prostředky na kulturní projekty. Rada fondu je orgánem, který rozhoduje o způsobu 

a výši čerpání finančních prostředků Fondu v oblasti kultury. Na druhém jednání Rady bylo 

navrženo uvolnit pro rok 2012 na podporu projektů 20 milionů korun a tato částka bude 

upřesněna po zjištění výše příjmů z reklamy ČT2, neboť příjmy z reklam ČT2 jsou od roku 

2012 novým finančním zdrojem Fondu. Kromě tohoto nového zdroje jsou příjmy Fondu 

tvořeny především odúmrtí, tedy příjmy z autorských práv a pronájmem nemovitostí, 

se kterými má Fond právo hospodařit. Na konci května letošního roku bude na svém třetím 

jednání Rada fondu rozhodovat o přijatých žádostech a podpoře jednotlivých projektů, kdy 

na webových stránkách Ministerstva kultury jsou již zveřejněny formuláře žádostí. Žádosti 

budou přijímány průběžně a vyřizovány do tří měsíců ode dne doručení.  

Ze Státního fondu kultury ČR budou, dle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu 

kultury ČR, podporovány následující druhy projektů: 

• podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl; 

• ediční počiny v oblasti neperiodických a periodických publikací; 

• získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů; 

• výstavní a přednášková činnost; 

• propagace české kultury v zahraničí; 

• pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí; 

• podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury 

národnostních menšin v České republice;  

• podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a 

• ochrana, údržba a doplňování knihovních fondu. 

Přednostně budou podporována díla, která přesahují jednotlivé umělecké druhy a žánry a díla 

vysoké kvality a podstatného sdělení, dále projekty zvláštní společenské a občanské 

naléhavosti, projekty na ochranu kulturního dědictví a projekty menšinové a regionální.  

 V roce 2005 bylo prostřednictvím Státního fondu kultury ČR, z celkových 223 

posouzených žádostí, podpořeno 111 projektů, mezi které bylo rozděleno 10 mil. Kč.  V roce 

2006 Rada fondu posoudila 189 žádostí o podporu a z nich podpořila 122 projektů. V tomto 
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roce byla vynaložena částka 10,410 mil. Kč. Jelikož se předpokládá pro rok 2012 

s vyčleněnou částkou 20 mil. Kč, bylo by vhodné, aby si obce vlastnící kulturní památku – 

zámek, podaly žádost o poskytnutí dotace. 

4.4 Možnosti financování prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmů bytů 

a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, 

cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR také zabezpečuje činnosti spojené 

s Kohezní politikou EU v ČR atd. Část kompetencí zaměřených na regionální politiku 

a rozvoj je důvodem pro možnost čerpání finančních prostředků při obnově zámku právě 

z dotačního programu tohoto Ministerstva. Každoročně jsou Ministerstvem vyhlašovány 

různé dotační programy a pro rok 2012 byly vyhlášeny čtyři skupiny programů. Jedná 

se o programy podpory bydlení, podpora při odstraňování bariér v budovách, národní program 

podpory cestovního ruchu a programy podpory rozvoje regionů. Do posledního uvedeného 

programu by bylo možno zahrnout obnovu zámku. V rámci programu podpory regionálního 

rozvoje získala obec Kunín v roce 2000 část finančních prostředků k obnově zámku Kunín. 

Program podpory rozvoje regionů zahrnuje dva podprogramy, a to podporu revitalizace 

bývalých vojenských areálů a podporu obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu 

obnovy a rozvoje venkova je podporovat formou dotací obnovu a rozvoj venkovských obcí, 

kdy se předpokládá spolupráce obyvatel venkova, občanských sdružení a spolků při této 

obnově. Příjemcem některého z pěti dotačních titulů tohoto podprogramu je obecně stanovena 

obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí. Dotační tituly jsou následující: 

• dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, 

• dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, 

• dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, 

• dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, 

• dotační titul č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti. 

Dotační titul č. 3 – podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, který logicky 

vyplývá jako jediná z možných variant při snaze o získání dotace na obnovu nemovité 

kulturní památky. O dotaci v rámci tohoto programu, kde je dotace poskytována až do výše 

70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu a horní limit činí 200 tis. Kč 

na jednu akci, je možné usilovat na projekt týkající se neinvestiční akce, jejíž náklady jsou 

spojeny s údržbou a opravou majetku, ale nedochází ke zhodnocení majetku. Pro rok 2012 
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nebyly vypsány jiné dotační programy, které by se daly využít při financování obnovy 

kulturní památky. Je nutné sledovat, zda se tato skutečnost pro další roky nezmění. 

4.5 Možnosti financování prostřednictvím dotací z Ministerstva životního 

prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR 

 Ministerstvo životního prostředí ČR bylo zřízeno jako ústřední orgán státní správy 

ve věcech životního prostředí, tzn. ochrany vod, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského 

půdního fondu, pro myslivost, rybářství, lesní hospodářství, odpadové hospodářství atd. 

Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci národních dotačních programů, 

prostřednictvím fondů a programů EU a ostatních programů. V rámci vyhlášených národních 

programů jsou na podporu ochrany životního prostředí poskytovány národní finanční zdroje. 

Ministerstvem životního prostředí byly vypsány programy, které jsou financovány ze státního 

rozpočtu. Jedná se o Program péče o krajinu, Program stabilizace lesa Jizerských hor, 

Program odstraňování škod po Sovětské armádě a dotace nestátním neziskovým organizacím. 

Státní fond životního prostředí vynakládá finanční prostředky především na spolufinancování 

programů, které jsou podporovány z fondů EU, souběžně však poskytuje podpory v rámci 

vyhlášených národních programů. Pro obnovu zámeckého parku, zahrady či rybníka by byl 

pro obce aktuální program péče o krajinu.  

 Fondy a programy EU se značným způsobem podílejí na financování různých aspektů 

hospodářského, společenského ale i kulturního života obyvatel. V oblasti životního prostředí 

byl využíván program Phare a na něj navazující program Transition Facility. Ovšem oba tyto 

programy jsou již pro sektor životního prostředí ukončeny. Dalším zdrojem finančních 

prostředků EU je revolvingový fond Ministerstva životního prostředí, komunitární program 

LIFE+, program švýcarsko-české spolupráce, operační program Infrastruktura nebo Fond 

soudržnosti. Pro oblast obnovy zámeckého okolí je vhodné zaměřit pozornost na Operační 

program Životní prostředí. Tento program je zaměřen na přispívání zlepšování stavu 

ovzduší, vody a půdy, podporuje péči o krajinu, zabývá se problematikou odpadů, 

průmyslového znečištění, využití obnovitelných zdrojů apod. Současně je tímto programem 

vytvářen rámec pro přípravu projektů, které mohou být kofinancovány z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj či Fondu soudržnosti. Operační program Životní prostředí je členěn 

do osmi prioritních os, z nichž jednou je osa zlepšování stavu přírody a krajiny (prioritní osa 

6), na kterou jde 12,2 % z celkových prostředků vyčleněných na operační program Životní 

prostředí. Největší podíl (40,4 %) získala prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské 
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infrastruktury a snižování rizika povodní. Pro období let 2007 – 2013 bylo vyčleněno 

na Operační program Životní prostředí 5 mld. eur. 

 Státní fond životního prostředí České republiky je specificky orientovanou 

institucí, která byla zřízena zákonem č. 338/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 

České republiky a je podstatným zdrojem finančních prostředků při ochraně a zlepšování 

stavu životního prostředí. Příjmy Fondu, které jsou zejména tvořeny platbami za znečišťování 

nebo poškozování jednotlivých částí životního prostředí, nejsou součástí státního rozpočtu. 

O použití těchto finančních zdrojů rozhoduje dle zákona ministr životního prostředí a jako 

svůj poradní orgán jmenuje Radu fondu. Od roku 2007 je Státní fond životního prostředí 

zprostředkující institucí pro Operační program Životní prostředí. Náplní Státního fondu 

životního prostředí je příjem žádostí o podporu na projekty týkající se životního prostředí, 

jejich vyhodnocování a závěrečné hodnocení, poskytování konzultační a poradenské činnosti, 

uvolňování finančních prostředků žadatelům schválených projektů a případné stanovování 

a vymáhání sankcí. 

 Finanční prostředky ze státního rozpočtu svěřené Ministerstvu životního prostředí ČR 

a prostředky Státního fondu životního prostředí ČR, jakož to prostředky operačního programu 

Životní prostředí, by obce mohly využít v souvislosti s obnovou zámeckého parku, zahrady, 

rybníka či okolí zámku nacházejících se v jejich vlastnictví. Proto se obcím vlastnící zámek 

s parkem, zahradou či rybníkem doporučuje podat žádost o dotaci v rámci operačního 

programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny a žádost 

o dotaci v rámci národního programu péče o krajinu a poskytnutí finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

4.6 Obecné závěry a doporučení 

 Pro obce, které mají ve vlastnictví kulturní památku - zámek, takovéto vlastnictví 

znamená značnou finanční zátěž jejich rozpočtů. Především jedná-li se o zchátralou 

či chátrající stavbu. Taková nemovitá kulturní památka typu zámku vyžaduje kromě celkové 

rekonstrukce také následnou údržbu, která je financována z rozpočtu obce. Jelikož obecní 

rozpočty, především menších obcí, bývají dosti omezené na finanční zdroje, nejsou obce 

schopné rozsáhlou rekonstrukci zámku, případně podstatné opravy stavby zabezpečit samy. 

Nutně potřebují získat finanční prostředky ze státních fondů, státního rozpočtu, rozpočtu 

kraje, fondů EU a případně také příspěvky od soukromých osob, které jim zmíněnou 

rekonstrukci či opravy umožní. Na příkladu využití dotací a příspěvků obcí Kunín v rámci 
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rekonstrukce zámku Kunín bylo ukázáno, že obec je schopna ze svých vlastních zdrojů, kam 

byly zařazeny i přijaté úvěry a půjčky, zabezpečit financování takovéto finančně náročné akce 

zhruba z 20 %. Osmdesát procent finančního zabezpečení rekonstrukce tvořily dotace 

ze státního rozpočtu, prostřednictvím různých ministerstev, především Ministerstva kultury 

ČR, dotace ze státních fondů a fondů EU. 

 Jak již bylo řečeno, rekonstrukce zámku je velice náročným projektem, obzvláště 

na zajištění jejího finančního zabezpečení. Stejně tak, jako si obec musí každoročně 

sestavovat rozpočet, podle kterého hospodaří, měla by vytvořit také rozpočet pro rekonstrukci 

zámku a jeho harmonogram, kde budou bilancovány náklady na opravy a předpokládané 

příjmy jak vlastní, tak přijaté dotace. Tento rozpočet rekonstrukce zámku musí obce 

bezpodmínečně zapracovat do svého rozpočtu hospodaření, ale také do rozpočtového výhledu 

obce. Ten je zpravidla sestavován na období dvou až pěti let a podle něj se pak sestavují 

rozpočty na konkrétní roky. Bývá každoročně aktualizován, aby odrážel skutečnou situaci 

daného roku. Aby mohla obec počítat s různými dotacemi v rámci rozpočtového výhledu 

či samotného rozpočtu rekonstrukce, je vhodné si předjednat s poskytovateli dotací přislíbení 

dané dotace pro určitý rok, či období. Samozřejmě, že samotné poskytnutí dotace 

je podmíněno podáním žádosti na konkrétní projekt v daném roce a splnění stanovených 

podmínek poskytovatelem příspěvku. Ovšem při osobním jednání s poskytovateli dotace 

je snazší zpracovat rozpočtový výhled jak na rekonstrukci zámku tak hospodaření obce. 

Samozřejmě, že mohou nastat situace, díky níž dojde ke změnám, s čímž ovšem obce musí 

počítat. Kromě vymezení nákladů a jejich zdrojů krytí je téměř nezbytné nechat vypracovat 

vlastní projekt na rekonstrukci zámku a další projekt na obnovu a regeneraci jeho okolí. 

 Dle mého názoru je nejvhodnějším řešením zajištění finančních zdrojů na rekonstrukci 

zámku použití dotačních programů Ministerstva kultury ČR, především havarijního 

programu a programu záchrany architektonického dědictví. Prostředky poskytnuté 

z havarijního programu by obec mohla použít na opravu střechy a statické zajištění zámku 

a prostředky z programu záchrany architektonického dědictví by použila na samotnou 

rekonstrukci. Jednalo by se o restaurátorské práce uvnitř i vně zámku, různé opravy oken, 

dveří, zdiva, fasády, schodiště atd. Pro rok 2012 bylo podání žádostí již uzavřeno, ale pro rok 

2013 je obcím doporučováno podat si žádost a usilovat tak o získání dotace na rekonstrukci 

zámku. Podle vývoje vyčleněných prostředků na tyto dva uvedené programy MK ČR 

je možno předpokládat, že zdroje havarijního programu se pro rok 2013 budou pohybovat 

v rozmezí 60 až 70 mil. Kč a z této částky by mohlo být podpořeno zhruba 250 projektů 
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a že prostředky programu záchrany architektonického dědictví budou stagnovat na 130 mil. 

Kč a podpoří tak okolo 200 projektů.  

Dalším vhodným zdrojem pro získání financí na rekonstrukci zámku je, dle mého 

názoru, využití Státního fondu kultury, jehož činnost byla obnovena koncem roku 2011. 

Státní fond kultury je mimo jiné určen na podporu obnovy a udržování kulturních památek 

a sbírkových předmětů a zároveň je stanoveno, že přednostně budou podporovány projekty 

na ochranu kulturního dědictví a další specifická díla, což rekonstrukce zámku splňuje. 

Žádosti na poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu kultury budou přijímány 

až do května letošního roku a pro rok 2012 je počítáno s částkou 20 mil. Kč. Obce by tedy 

mohla využít prostředků Státního fondu kultury již v letošním roce. Jaký finanční objem 

prostředků bude vyčleněn pro rok 2013 lze jen těžko odhadnout, neboť Fond nerozděloval 

finančních prostředky dlouhých šest let.  

 Pro získání prostředků ze Státního fondu kultury ČR nebo prostředků Ministerstva 

kultury ČR je nutné podat písemnou žádost, ve které je blíže specifikován daný projekt, 

na který má být dotace, případně půjčka či návratná finanční výpomoc poskytnuta. V žádosti 

jsou uvedeny informace o žadateli, o případné zahraniční spoluúčasti, uvedeny údaje 

o předpokládané výši nákladů a požadované formě podpory a její výše. Žádost může být 

podána právnickou osobou se sídlem na územní ČR nebo fyzickou osobou s trvalým pobytem 

na území ČR. Žadatel musí složit správní poplatek, tzv. žadatelský. Tento poplatek 

se nevztahuje na obce. Po schválení žádosti je uzavřena s žadatelem smlouva o výši 

a podmínkách poskytnutí prostředků Státního fondu kultury ČR nebo Ministerstva kultury 

ČR. V případě programu záchrany architektonického dědictví se pro zařazení žádosti 

do programu přikládá tzv. projekt záchrany kulturní památky. 

 Moravskoslezský kraj od roku 2004 podporuje obnovu kulturních památek 

prostřednictvím Programu obnovy nemovitých kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji. V rámci tohoto programu bylo krajem od roku 2004 

vynaloženo téměř 70 mil. Kč a v průměru bylo ročně podpořeno 24 projektů. Pro rok 2012 

jsou již prostředky na projekty rozděleny. Z výše uvedeného vyplývá, že je doporučováno 

obcím vlastnící nemovitou kulturní památku - zámek využít finančních zdrojů, které jsou 

poskytovány v tomto programu. Ačkoli se výše poskytnuté dotace pohybuje v rozmezí 50 - 

350 tis. Kč, což je o dosti menší částka, než jakou lze získat z MK ČR či Státního fondu 

kultury ČR. I přesto jsou to prostředky, které mohou významných způsobem přispět a pomoci 

obci při financování rekonstrukce zámku. Tento program je obcemi, ale také soukromými 
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osobami vlastnící zámek hojně využíván, především v posledních třech letech. Dle mého 

názoru se jedná o stálý zdroj finančních prostředků, kterého je potřeba využít.  

 Prostředky z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, stejně tak finanční prostředky z národního dotačního programu Péče 

o krajinu financovaných Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního 

prostředí nebo prostředky získané v rámci šesté prioritní osy – zlepšování stavu přírody 

a krajiny operačního programu Životní prostředí je vhodné použít na financování obnovy 

a regenerace zámeckého parku, zahrady, rybníka či ostatního okolí zámku.  

 Obec, respektive obecní zastupitelstvo, které má vizi zrekonstruovat zámek, který 

má ve svém vlastnictví, musí použít kromě vlastních zdrojů i zdroje cizí, především dotace. 

Před podáním žádostí o dotace na rekonstrukci si obec vyžádá závazné stanovisko příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, které stanoví základní podmínky, za nichž lze 

rekonstrukci provádět. Na základě tohoto stanoviska si obec nechá vypracovat projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci zámku, kterou pak předkládá společně s žádostí o dotaci 

poskytovateli dotace. Základem pro získání dotace je mít vypracován kvalitní projekt. Dále 

provede rozpočet a harmonogram na obnovu nemovité kulturní památky, tedy zámku. 

Diplomová práce doporučuje obcím vlastnící zámek podat žádosti na rekonstrukci zámku 

k Ministerstvu kultury ČR v rámci havarijního programu a programu záchrany 

architektonického dědictví, dále podat žádost ke Státnímu fondu kultury ČR a ke krajskému 

úřadu Moravskoslezského kraje. V případě obnovy a regenerace okolí zámku je obcím 

doporučováno zaměřit se na programy vypisované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR. Kvůli 

složitosti orientace se v jednotlivých dotačních programech, především evropských, je také 

obcím doporučováno mít specializovaného zaměstnance, který se bude těmto záležitostem 

intenzivně věnovat, orientovat se v nich a sledovat situaci na poli dotačních programů, 

případně si najmou soukromou osobu, která tyto činnosti bude pro obec sledovat a konat. 

Rekonstrukce nemovité kulturní památky - zámku, i téměř zcela zchátralého 

je za předpokladu poskytnutí dotací z dotačních programů orgánů státní správy i samosprávy 

a za použití části vlastních zdrojů reálná. 

 Ministerstvu kultury ČR je prací doporučováno zvýšit objem finančních prostředků 

poskytovaných především v rámci programu záchrany architektonického dědictví. Od roku 

2008 došlo ke značnému poklesu, téměř o dvě třetiny. Pozitivem ovšem je, že došlo 
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k navýšení minimální částky poskytnuté dotace na 400 tis. Kč, kterou je doporučováno 

ponechat. Dále je navrhováno snížit počet podporovaných žádostí za rok, cca na 200 projektů, 

čímž by se navýšila výše podpory jednotlivým projektům. Prostředky by tak byly alokovány 

ve větším objemu na menší počet projektů a pravděpodobně by docházelo k rychlejším 

opravám kulturních památek. V rámci havarijního programu je Ministerstvu kultury 

doporučováno přinejmenším udržet objem finančních prostředků programu na současné 

hodnotě 60 mil. Kč, ovšem navýšení prostředků je vítáno. Opět je navrhována alokace 

prostředků na menší počet projektů, který by mohl klesnout pro rok 2013 na 250 podpořených 

projektů.  

 Moravskoslezskému kraji lze vytknout pouze nedodržení doporučení Koncepce 

podpory památkové péče, ve které bylo navrhováno navýšení finančních prostředků od roku 

2010 na Program obnovy nemovitých kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji v každém následujícím roce o 1 mil. Kč. Prací je kraji 

doporučováno navýšit vyčleněný objem finančních prostředků na slibovanou výši, nebo 

alespoň udržet reálnou hodnotu těchto prostředků na úrovni 10 mil. Kč. Kdy z těchto 

prostředků je možné podpořit až 28 projektů v maximálně stanovené výši pro rok 2012, tj. 

350 tis. Kč. Což by vedlo k dřívější přeměně kulturních památek v kraji.   

 Jelikož je práce zaměřena na oblast kultury, především na rekonstrukci zámku, tedy 

nemovité kulturní památky, nebude se dále zabývat doporučeními ostatním orgánům státní 

správy, jejichž finanční prostředky by bylo možné využít zejména při revitalizace okolí 

zámku. Jediné doporučení by směřovalo k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kdy práce 

s webovými stránkami a dohledávání dotačních programů, jakož to samotné informace 

o programech byly, dle mého názoru, nepřehledné. Proto je doporučováno zpřehlednění 

webových stránek MMR ČR a informací o jím vypsaných dotačních programech.  
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5 Závěr 

Kultura je součástí každodenního života společnosti již od nepaměti. Každý jedinec, 

byť si toho nemusí být vědom, denně míjí spoustu kulturních předmětů různého charakteru. 

Nejčastěji se jedná o památky nemovité, jako jsou kostely, kříže, budovy divadel, radnic, 

městských domů, vil nebo zámků a hradů. Ochranou a péčí o tyto nemovité, ale i movité 

kulturní památky, se zabývá památková péče, která je v České republice upravována zákonem 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon vymezuje 

základní pojmy, práva a povinnosti vlastníků kulturních památek, organizace působící 

v oblasti památkové péče, jak na úrovni státní správy, tak samosprávy a další. Zákon o státní 

památkové péči je zaměřen pouze na problematiku památkové péče. Ostatní obory kultury 

řeší zvláštní zákony. V oblasti kultury existuje obecný materiál nazván Státní politikou 

kultury pro období let 2009 až 2014, který se zabývá komplexně problematikou všech oborů 

kultury.  

Cílem diplomové práce bylo navrhnout postup řešení a získávání peněžních prostředků 

na financování rekonstrukce zámku ve vlastnictví obcí, se zaměřením na obce 

Moravskoslezského kraje. Cíl práce byl naplněn. Na základě provedené finanční analýzy 

a časové komparace rozpočtů obce Kunín, bylo zjištěno, že obecní rozpočet není schopen 

zajistit pokrytí výdajů na rekonstrukci zámku pouze z vlastních zdrojů. Následně byla 

provedena podrobná analýza finančních zdrojů použitých obcí Kunín na rekonstrukci zámku 

Kunín. Z této analýzy bylo zjištěno, že obec je schopna z vlastních zdrojů, respektive pomocí 

úvěrů, financovat v průměru asi 20 % z celkových nákladů rekonstrukce zámku. Zbylých 

80 % nákladů je nutno uhradit z přijatých dotací. Je tedy zřejmé, že vlastnictví zámku 

představuje pro obec značnou finanční zátěž. Obci Kunín se, za pomoci dotací poskytnutých 

z Ministerstev, Státních a evropských fondů a regionálních rozpočtů, podařilo vrátit zámku 

jeho historickou podobu.  

 Rekonstrukce zámku Kunín byla v práci považována za ukázku dobré praxe 

a na jejímž základě byl v poslední tematické kapitole vytvořen obecný návrh jak postupovat 

při rekonstrukci zámku, a o které finanční prostředky v rámci dotací usilovat. V této kapitole 

byla také provedena analýza rozpočtů Ministerstva kultury ČR v časovém období pěti let, 

od roku 2008 až po rok 2012. Zde byl srovnáván a analyzován vývoj poskytnutých prostředků 

na jednotlivé dotační programy památkové péče. Na základě zjištěných údajů bylo obcím 

doporučeno zaměřit pozornost na havarijní program a program záchrany architektonického 
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dědictví. Z těchto programů by mohla být uskutečněna rekonstrukce zámku, kdy finanční 

prostředky z prvního ze zmíněných programů by obec použila na odstranění havarijního stavu 

střechy a zajištění statiky objektu a dotace z druhého dotačního programu už na samotnou 

rekonstrukci zámku. Z důvodu klesajícího charakteru vyčleněných prostředků na tyto 

programy bylo obcím také doporučeno, aby neotálely v podání žádosti o dotaci. Určitý objem 

finančních prostředků by mohly získat také z dotačního programu podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vyhlášeným Ministerstvem kultury ČR.  

Další možností je využití peněžních prostředků Státního fondu kultury ČR, kterému 

byla koncem loňského roku obnovena činnost. Jako poslední možný zdroj získání finančních 

prostředků na samotnou rekonstrukci zámku je obcím doporučován dotační program 

Moravskoslezského kraje Program obnovy nemovitých kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji, který je krajem vyhlašován od roku 2004.  

V případě obnovy zámeckého okolí, tj. parku, zahrady, rybníka, je obcím 

doporučováno zaměřit podání žádosti o dotace v rámci dotačních programů vypisovaných 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Státním fondem 

životního prostředí ČR, anebo v rámci operačního programu Životní prostředí, především 

prioritní osy 6. 

Ministerstvu kultury ČR a Moravskoslezskému kraji je v práci doporučováno navýšit 

objem vyčleněných finančních prostředků na financování obnovy nemovitých kulturních 

památek a snížit počet podporovaných projektů za rok. Čímž by se, dle mého názoru, dosáhlo 

rychlejší obnovy nemovitých památek. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR je doporučováno 

zpřehlednění svých webových stránek a informací týkajících se dotací. 
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