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1 Úvod 

Kultura je mimořádně důležitou součástí lidstva, součástí tak starou, jako je lidstvo samo. 

Jde bezesporu o významný prvek života občanské společnosti, který se základním způsobem 

podílí na jejím růstu. Přispívá k rozvoji intelektu, morálky i emocí každého člověka bez 

výjimky a v tomto smyslu plní nezastupitelnou funkci. Jednu z nejvýznamnějších částí 

kulturního bohatství národa tvoří jeho památkový fond, jehož přínos plyne z jeho hodnot 

historických, uměleckých, estetických, památkových i užitkových. Nezanedbatelný je také 

význam památkového fondu z hlediska ekonomického, zejména ve spojení s cestovním 

ruchem. Nejdůležitějším důvodem zachování a ochrany památkového dědictví je však 

nesporně jeho skryté, avšak všudypřítomné působení na člověka, na jeho nálady, emoce i 

intelekt.  Česká republika disponuje obrovským kulturním bohatstvím, na jehož obnovu však 

nemá dostatek prostředků.  

Památkový fond České republiky je velmi rozsáhlý, mimořádně hodnotný a značně různorodý 

– v nemovitých památkách zahrnuje památky městské, sakrální, feudální, historické, 

technické, archeologické, lidovou architekturu a historická i novodobá sídla. Takové množství 

kulturních památek evokuje potřebu kvalitní památkové péče, jestliže chceme zachovat toto 

dědictví budoucím generacím. Bohužel v prostředí českého státu tomu tak úplně není. Platný 

zákon je starý 20 let a vznikal v prostředí totalitního státu, který nereflektoval soukromé 

vlastnictví. Tento jev je i přes několikero novelizací jednou z jeho největších vad. Pokusy o 

vznik nového zákona zatím byly neúspěšné.  

Cílem bakalářské práce je souhrnné zmapování možností čerpáni finančních prostředků na 

podporu obnovy kulturních památek v podmínkách EU a ČR se zaměřením na přípravu a 

postup čerpaní dotací z Havarijního programu Ministerstva kultury pro kulturní památku 

Zámek Hnojník v obci Hnojník. 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do dvou kapitol. Cílem první kapitoly je ukázat 

možnosti financování obnovy kulturních památek v EU a ČR. Kapitola popisuje podporu 

kulturního dědictví v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru i v České republice. 

Pozornost je zde zaměřena na jednotlivé programy, díky kterým je možné žádat finanční 

prostředky na obnovu kulturních památek. Druhá kapitola teoretické části se zabývá popisem 

vybraných programů podpory obnovy kulturních památek v Moravskoslezském kraji.  

Praktická část bakalářské práce popisuje proces získání finančních prostředků na opravu 

střechy kulturní památky Zámku Hnojník. V návaznosti na tento proces se praktická část 
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práce zabývá základními charakteristikami a historií obce Hnojník i samotným Zámkem 

Hnojník. 

 V závěru bakalářské práce je uvedeno souhrnné hodnocení možností čerpat finanční 

prostředky pro ČR a EU.  

Bakalářská práce vychází z dostatku kvalitních zdrojů, odborné literatury, interních 

a propagačních materiálů, dokumentů a informací dostupných na portálech EU a na portále 

Ministerstva kultury ČR. K vypracování bakalářské práce přispěly odborné konzultace 

s Národním Památkovým Ústavem v Ostravě, obecním úřadem v Třinci, firmou Copersa 

corporation s.r.o., jež je vlastníkem zámku a obcí Hnojník. Práce vychází z dostupných 

knižních i internetových zdrojů.  
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2 Možnosti financování obnovy kulturních památek v EU a ČR 

Kulturní dědictví chráníme kvůli hodnotě, kterou pro společnost má. Kulturní památky jsou 

důležitou součástí lidského života a kultury, spoluvytváří naši identitu a podílí se na tvorbě 

společností uznávaných a respektovaných hodnot. Kulturní památky jsou významné nejen 

z hlediska historického a kulturního, ale také z pohledu jejich zasazení do krajiny, 

jako významná součást krajinného rázu. Ochrana a péče o kulturní památky leží na 

bedrech ministerstva kultury a památkové péče, včetně vlastníků památkových objektů. 

 

2.1 Vymezení základní terminologie v oblasti kulturních památek 

 

2.1.1 Památková péče 

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho 

dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Účelem 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je vytvořit všestranné podmínky pro další 

prohlubování politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní 

památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji 

kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově 

pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti. 

Péče státu o kulturní památky (dále jen „státní památková péče“) zahrnuje činnosti, 

opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče v souladu se 

společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné 

společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy a organizace 

spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové péče a 

pomáhají jim při plnění jejich úkolů.
1
 

 

 

                                                 
1
 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, poslední znění platné od 

21. 8. 2008 [online]. Národní památkový ústav, 2011a [27. 12. 2011]. Dostupné z: http://www.npu.cz/ke-

stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/obecne-zavazne-predpisy/gallery/. 

http://ucebnice2.enviregion.cz/slovnicek/kulturni-pamatky
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/ustredni-seznam-kulturnich-pamatek-cr-775/
http://www.npu.cz/
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2.1.2 Kulturní památka 

Kulturní památky jsou součástí kulturního dědictví. Jeho prostřednictvím se z generace na 

generaci přenášejí materiální i duchovní hodnoty, vytvořené za celou existenci lidstva, je 

zdrojem vzdělanosti a kultivovanosti občanů. Významně se podílí i na ekonomice České 

republiky (ČR), protože spolu s přírodním a krajinným rázem – představuje kulturní dědictví 

základní podmínku prosperity tzv. turistického průmyslu. Za kulturní památky mohou být 

Ministerstvem kultury (MK) prohlášeny nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory:
 2

 

1. které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností  a 

práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, 

historické, umělecké, vědecké a technické; 

2. které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

Podle druhové skladby obsahuje památkový fond zejména: 

1. Movité památky a jejich soubory (zejména památky malířství, sochařství a 

uměleckých řemesel a památky technické a archeologické, historické knihovny apod.); 

2. Nemovité památky (jde zejména o stavby a jejich soubory, které dokládají vývoj 

civilizace a stavební kultury v českých zemích, jako např. hrady, zámky a tvrze; 

kostely, kláštery a ostatní kultovní stavby; vesnické domy, zemědělské usedlosti a 

další objekty lidové architektury a lidového stavitelství; městské domy, radnice, 

městské brány a hradby; stavební památky vývoje řemesel, vědy a techniky; historické 

zahrady a parky, obvykle komponované ve vztahu k objektům historické architektury); 

3. Nemovité i movité věci, připomínající významné historické osobnosti nebo události; 

4. Památkově chráněná území, to je památkové rezervace městské, vesnické a 

archeologické a památkové zóny městské, vesnické a krajinné, a specifická památkově 

chráněná území (např. území s archeologickými nálezy). Kulturní památky se evidují 

v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní 

památkový ústav (NPÚ). 

Kulturní památky jsou předmětem památkové péče.  

                                                 
2
 MKCR [online], 2007a. 
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2.1.3 Národní kulturní památky 

V případě národních kulturních památek jde o nejvyšší způsob ochrany kulturních 

památek, přičemž zásadně jde vždy o takové kulturní památky, které mají z historického 

nebo uměleckého hlediska ten největší, většinou i mezinárodní význam. 

Národní kulturní památky  tvoří nejhodnotnější  a nejvýznamnější část  kulturního 

dědictví. Vláda České republiky vybrané kulturní památky prohlašuje nařízením vlády za 

národní kulturní památky.  

K 1. červenci 2010 bylo v České republice prohlášeno více než dvě stě nemovitých národních 

kulturních památek, např. slovanské hradiště Slavníkovců Libice na Nymbursku, hrad 

Karlštejn, zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou, vila Tugendhat v Brně, 

kostel sv. Bartoloměje v Kolíně nebo horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce či 

hřebčín v Kladrubech nad Labem. Movité národní kulturní památky zahrnují především 

signifikantní doklady české státnosti a doklady historického vývoje národa a jeho vyspělosti 

na půdě umění a techniky. Především lze uvést korunovační klenoty, vybraný mobiliář 

z fondu Pražského hradu ze souboru Svatovítského fondu, pokladu chrámu sv. Víta, 

Svatojiřského fondu, fondu kostela Všech svatých a ze souboru obrazů a nástěnných tapisérií 

a vybraných předmětů archeologického fondu, původní vybavení barokního divadla v Českém 

Krumlově a uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu kaple sv. Kříže hradu Karlštejn. 

V poslední době byly za národní kulturní památky prohlášeny další významné movité věci, 

širokou odbornou i laickou veřejností vnímané jako skutečné doklady české státnosti a 

vyspělosti českého národa. Jedná se o soubor movitých archeologických nálezů z hradiště 

Mikulčice z období Velké Moravy, Kodex vyšehradský, Pasionál abatyše Kunhuty, 

Velislavovu bible, soubor gotických soch z období krásného slohu v českých zemích, soubor 

zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta v Praze, soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a 

Petra Brandla, Kynžvartskou daguerrotypii a soubor automobilů NW a Tatra. Naposled byly 

národní kulturní památky  prohlášeny  nařízením vlády č. 50/2010Sb., o prohlášení některých 

kulturních památek za národní kulturní  památky, ze dne 8. února 2010.
3
 

Kulturní památky, tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. 

                                                 
3
 MKCR [online], 2007b. 
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2.1.4 Památky UNESCO 

Česká republika se řadí díky své rozloze k malým státům světa, přesto je s jejím územím 

spojeno dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Tímto patří Česká republika k zemím s největší koncentrací památek takového 

významu na světě.
4
 

Univerzální ochrana kulturních památek je zabezpečována především Organizací spojených 

národů pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization – UNESCO). Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je 

mezinárodní vládní organizace při Organizaci spojených národů (OSN) byla založená v roce 

1945 v Londýně. UNESCO má sídlo v Paříži a jejím posláním je přispívat k vzájemnému 

porozumění a sbližování mezi národy na základě mezinárodního rozvíjení výchovné, 

vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti.  

V roce 1972 byla zúčastněnými státy na Generální konferenci UNESCO jednomyslně 

schválena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (The Convention 

concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage), která vstoupila v platnost 

dne 17. 12. 1975. Úmluvy byl konstituován Výbor pro světové dědictví (World Heritage 

Committee) a Fond světového dědictví (World Heritage Fund), které začaly pracovat v roce 

1976. Úmluvou byl mimo jiné založen Seznam světového dědictví (tzv. památky UNESCO) a 

stanoveny povinnosti států k jeho položkám, tj. nejvýznamnějším památkám světa. V roce 

1990 k ní přistoupila tehdejší Československá federativní republika (ČSFR), když závaznou 

se pro ni stala dnem 15. 2. 1991. Na základě akceptování této Úmluvy byly postupně 

připravovány návrhy České republiky k zařazení památek do Seznamu světového dědictví, 

z nichž Mezivládní výbor přijal již dvanáct návrhů. Tato činnost kontinuálně pokračuje, když 

jsou průběžně zpracovávány podkladové materiály u těch statků, které by mohly být navrženy 

na zápis v desetiletém výběrovém cyklu.
5
 

Spolupráce České republiky s organizací UNESCO v oblasti péče o kulturní dědictví je v 

kompetenci Ministerstva kultury. Největší podíl spolupráce je založen na naplňování Úmluvy 

o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.  

 

                                                 
4
 KROB, Miroslav. Památky UNESCO, Praha: KVARTA 2007. 92 s. ISBN 80-86326-54-3. 

5
 MKCR [online], 2007c. 
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 Jedná se o unikátní mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany 

kulturního dědictví s ochranou přírody. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového 

dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými 

univerzálními hodnotami. (Pro tento seznam se v České republice často užívá název Seznam 

památek UNESCO, který však není přesný.) O zápisu do prestižního Seznamu světového 

dědictví rozhoduje Výbor světového dědictví, složený ze zástupců smluvních stran úmluvy. 

Ve svých rozhodnutích se Výbor opírá o odborná stanoviska poradních organizací. V oblasti 

kulturního dědictví je tímto orgánem. Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS – 

International Council of Monuments and Sites).  

ČSFR přistoupila k Úmluvě dne 15. 11. 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. 2. 1991. Na 

základě sukcese je platná pro ČR. Text Úmluvy a oznámení o přístupu byly publikovány ve 

Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb. Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu 

zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví 

budoucím generacím. Stát to zajistí při maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně 

s mezinárodní pomocí a spoluprací. 

Základním principem výběru památek do Seznamu světového dědictví je jejich mimořádná 

hodnota, jedinečnost, autenticita a celistvost. Z toho vyplývá, že v Seznamu nemohou být 

všechny hodnotné památky. Seznam je reprezentativní a zapsané památky částečně 

symbolicky zastupují určitý stavební typ daného období v určitém širším regionu. Na druhé 

straně výběr podléhá i geopolitickým hlediskům, protože Výbor pro světové dědictví usiluje o 

vyvážené zastoupení jednotlivých členských států úmluvy a světadílů jako celků. 

Pro zápis na Seznam světového dědictví je nezbytné v nominační dokumentaci a v průběhu 

expertního posuzování prokázat, že nominovaná památka (lokalita) splňuje jednu či více z 

dále uvedených kritérií, splňují požadavek maximální autenticity a je prokázána dostatečnost 

koncepčních materiálů, zajišťujících uchování památky do budoucnosti. 
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Kritéria pro kulturní památky jsou uvedena v článku 24 prováděcích směrnic Úmluvy, každá 

světová památka by měla: 
6
 

1. představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia,  

2. vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového 

období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo 

techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství, 

3. být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních tradicích 

nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé, 

4. být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či 

technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné období historie 

lidstva, 

5. být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo využívání půdy, 

typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště v případě, kdy by tyto prvky 

mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn, 

6. být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami či 

vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu (Výbor 

zastává názor, že toto kritérium by mělo být důvodem pro začlenění do Seznamu 

pouze za výjimečných okolností a ve spojení s dalšími kulturními nebo přírodními 

kritérii). 

Nejvyšším orgánem, který vydává rozhodnutí je Generální konference, jež se skládá zástupců 

členských států a schází se jednou za dva roky. Generální konference stanovuje politiku a 

hlavní směry vývoje organizace a její činnosti. Při rozhodování má každá země jeden hlas. 

Přijímá mezinárodně závazné smlouvy, ale také deklarace a doporučení. Rozhoduje prostou 

většinou, leda, že jsou přijímána závažná rozhodnutí, kde je potřeba většina dvoutřetinová. 

Organizace je financována z příspěvků členů. Rozpočet je plánován pod vlivem střednědobé 

strategie na dva roky. 

                                                 
6
 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 
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UNESCO má za úkol i normativní činnost, a to v podobě legislativní a aplikační. Mezi právní 

akty, které vydává a později aplikuje, patří deklarace, doporučení a konvence, které se liší 

stupněm své závaznosti. 

V současné době má Seznam světového dědictví 851 položek (památek) ve 141 zemích. 

Z toho je 660 památek kulturních, 166 přírodních a 25 smíšených (tj. s kulturními i přírodními 

hodnotami). Seznam světového dědictví je spolu se stručnými popisy k dispozici na adrese 

Centra pro světové dědictví (World Heritage Centre).
7
 

 

2.1.5 Památkové rezervace 

Za památkové rezervace je možné prohlásit území  se soubory nemovitých kulturních 

památek zachovaných v původním  historickém prostředí nebo lokality s archeologickými 

nálezy. Jedná se především o historická jádra měst a  vesnic. Vláda České republiky je 

vymezuje  nařízením vlády. Seznam  památkových rezervací je zveřejněn na stránkách 

Národního památkového ústavu.
8
 

Smyslem památkové rezervace je ochrana území a všech jeho památkových hodnot.  

 

2.1.6 Památkové zóny 

Za památkovou zónu je možné prohlásit  sídelní útvar nebo jeho část, historické prostředí  

nebo část  krajinného  celku, které  vykazují  významné kulturní hodnoty. V České republice 

jsou tak prohlašovány městské památkové zóny, vesnické památkové zóny a krajinné 

památkové zóny. Jejich prohlašování se děje  vyhláškou Ministerstva kultury a seznam 

památkových zón najdeme na stránkách Národního památkového ústavu. 
9
 

Institutem, který má za účel ochranu nemovitých kulturních památek (nebo národních 

kulturních památek), památkových rezervací a památkových zón před rušivými úpravami a 

činnostmi, je ochranné pásmo. Ochranné pásmo se nevytváří povinně ze zákona, ale pouze 

v odůvodněných případech.  Dále se určí, u kterých nemovitosti, nejsou-li kulturní památkou, 

ale nacházejí se v ochranném pásmu, není nutné si vyžádat závazné stanovisko. 

V praxi dochází k rozlišování památkových zón na vesnické, krajinné a městské. 

                                                 
7
 NPÚ [online], 2011b. 

8
 MKCR [online], 2007d. 

9
 MKCR [online], 2007e. 

http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php
http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php
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2.2 Způsoby ochrany kulturních památek v EU a ČR 

2.2.1 Kulturní rozměr evropské integrace 

Evropská unie (European Union, EU) si plně uvědomuje význam kulturního dědictví a jeho 

rozmanitosti. Jazyk, literatura, výtvarné umění, architektura nebo umělecká řemesla jsou 

charakteristické a jedinečné pro určitou zemi nebo region, dohromady však tvoří společné 

evropské kulturní dědictví. Kulturní rozměr evropské integrace byl poprvé legislativně 

zakotven v Maastrichtské smlouvě z roku 1992. Dle Lisabonské smlouvy platné od 1. prosince 

2009 je cíl v oblasti kultury uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur. Článek 167 

této Smlouvy říká: „Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich 

národní a regionální různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví“. EU 

povzbuzuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje následující oblasti
10

:  

 zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů,  

 zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu,  

 nekomerční kulturní výměny,  

 umělecké a literární tvorby, včetně tvorby v audiovizuální oblasti. 

 

2.2.2 Zákon o státní památkové péči 

Základním právním předpisem upravujícím v České republice ochranu kulturních památek je 

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1988 a po 

mnoha novelizacích platí dodnes. Tento zákon ve svém § 1 deklaruje zájem státu na ochraně 

kulturních památek a zároveň předepisuje státu úkoly, které má pro účely ochrany kulturních 

památek plnit. Zákon o státní památkové péči také upravuje práva a povinnosti vlastníků 

kulturních památek. 

 

 

 

                                                 
10

 EVROPSKÁ UNIE  [online], 2010, s.122. 
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Je na místě předeslat, že kulturní památky požívají ochrany již v rámci ústavního pořádku 

České republiky, konkrétně v rámci Listiny základních práv a svobod: čl. 35 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod stanoví (jako obecné omezení výkonu práv), že při výkonu svých 

práv nikdo nesmí poškozovat – mimo jiné – kulturní památky nad míru stanovenou zákonem, 

tedy nad míru, kterou zvláštní zákony (typicky právě zákon o státní památkové péči) 

připouštějí. Zájem státní památkové péče na ochraně a zachování kulturních památek je také 

jedním z tzv. zákonem chráněných obecných zájmů, jak je zavádí čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod zakotvující jedno ze zákonných omezení vlastnického práva. Tento 

článek nejprve konstatuje, že vlastnictví zavazuje, a dále stanoví, že vlastnictví nesmí být 

zneužito v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, mezi které patří i zájmy státní 

památkové péče. Ochrana kulturních památek má tedy základnu již v samotné Listině 

základních práv a svobod (která byla publikována pod č. 2/1993 Sb.). 

Vlastník kulturní památky je podle § 9 zákona o státní památkové péči povinen o svoji 

kulturní památku pečovat – udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, 

poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Může ji užívat pouze tak, aby ji užíváním 

nepoškozoval, tedy pouze způsobem, který odpovídá technickému stavu, památkové hodnotě 

a významu kulturní památky. Povinnost pečovat o svou kulturní památku a chránit ji nese 

vlastník na své náklady. Zákon o státní památkové péči však pamatuje na to, že vlastník 

kulturní památky třeba nemusí mít dostatek prostředků k tomu, aby tyto své povinnosti plnil, 

a umožňuje, aby byl vlastníkovi kulturní památky poskytnut podle § 16 zákona o státní 

památkové péči příspěvek ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce či kraje. O těchto 

příspěvcích pojednává samostatná kapitola. 

Zákon o státní památkové péči č. 183/2006 vymezuje, jak již bylo výše řečeno, různé druhy a 

stupně památkové ochrany. Takovou ochranu můžeme rozdělit na tzv. individuální ochranu 

a ochranu územní. Individuální ochrana kulturní památky se zaměřuje na konkrétní movitou 

či nemovitou kulturní památku, a navíc je ji památka může požívat ve dvou různých stupních, 

a to jako kulturní památka, nebo se zvýšenou právní ochranou jako národní kulturní památka. 

Územní neboli plošná památková ochrana rozlišuje také dvě kategorie, a to památkovou 

rezervaci a památkovou zónu. Za památkové rezervace se v současnosti vyhlašují nejčastěji 

historická jádra vybraných měst.  
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K ochraně nemovitých kulturních památek či národních kulturních památek, památkových 

rezervací či památkových zón vymezí na návrh orgánu památkové péče příslušný úřad 

památkové péče ochranné pásmo, ve kterém může omezit či zakázat určitou činnost, nebo 

učinit jiná vhodná opatření.
11

  

Jiným institutem ochrany kulturních památek je jejich evidence, dále určení povinností 

občanů obecně a speciálně určené povinnosti vlastníka.  

 

2.2.3 Financování a péče o kulturní památky  

Jelikož Zákon stanovuje vlastníku památek povinnost pečovat a udržovat ji v dobrém stavu na 

vlastní náklady, bylo by nespravedlivé, aby tyto náklady nesl vlastník zcela sám. Obzvláště 

jelikož tyto náklady jsou velmi vysoké, neboť údržba historických objektů vyžaduje 

specifické technologie, které jsou finančně náročné. Protože ochrana kulturních památek 

je veřejným zájmem, je proto nezbytné, aby se stát podílel na financování péče.  

Formy finanční pomoci pak můžeme rozdělit do několika kategorií, a to na přímou a 

nepřímou. Mezi přímou finanční pomoc lze zařadit tu, která pochází z komunálních rozpočtů, 

dále ze zdrojů plynoucích ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů (jako jsou například dary, 

sponzorství nebo příjmy z vlastní hospodářské činnosti). Zvláštním zdrojem finanční pomoci 

je Státní fond kultury České republiky (SFK ČR). Pod nepřímou finanční pomoc patří 

bezplatná odborná pomoc a různá daňová zvýhodnění.  

 

 

 

 

                                                 
11

 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí, Dil I. Praha: C.H. BECK 2003. 521 s. ISBN: 

9788074003387.  
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2.3 Programy podpory obnovy kulturních památek spolufinancované ze 

zdrojů EU 

Jedním z možných zdrojů finanční podpory kulturního dědictví v Evropské unii je Evropský 

fond regionálního rozvoje
12

 (European Regional Development Fund, ERDF). ERDF společně 

s Evropským sociálním fondem
13

 (European Social Fund, ESF) jsou hlavními nástroji politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie (HSS EU). Tato politika je určena pro 

chudší a znevýhodněné regiony a prostřednictvím principu solidarity usiluje o zvýšení kvality 

života obyvatel celé EU.  

Evropský fond regionálního rozvoje funguje od roku 1975. Je největším fondem EU. Jeho 

hlavním cílem je podporovat investiční projekty, vedoucí k odstranění rozdílů mezi regiony, 

zaměřené na regionální rozvoj, konkurenceschopnost nebo územní spolupráci jako např. 

výstavba silnic a železnic, rekonstrukce kulturních památek, odstraňování ekologických 

zátěží, podpora podnikatelů, využívání obnovitelných zdrojů energie, apod.  

Čerpání finančních prostředků z ERDF i ESF je uskutečňováno v členských zemích EU 

pomocí operačních programů (OP), které si vytváří každá členská země pro aktuální 

programové období. Pro období let 2007–2013 schválila vláda ČR a posléze Evropská komise 

26 operačních programů v celkové výši 26,69 mld. EUR. Finanční prostředky na obnovu 

kulturního dědictví, konkrétně na rekonstrukci kulturních památek, lze v rámci ERDF získat z 

Regionálních operačních programů (ROP) a Integrovaného operačního programu 

(IOP). K dalším zdrojům financí na obnovu kulturního dědictví v ČR patří Program rozvoje 

venkova ČR, který spadá pod společnou zemědělskou politiku EU a Program Kultura, jenž je 

v kompetenci Evropské komise. 

 

2.3.1 Program Kultura  

Program Kultura je základní nástroj Evropské komise na podporu mezinárodní kulturní 

spolupráce v Evropě. Mohou se do něj zapojit jak členské státy EU, tak i státy kandidátské, 

státy EHP, státy Evropského sdružení volného obchodu a státy západního Balkánu za 

předpokladu splnění určitých podmínek.  

                                                 
12

 Evropský fond regionálního rozvoje, (The European Regional Development Fund, ERDF)  - vznikl v roce 

1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních 

rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. 
13

 Evropský sociální fond, (The European Social Fund, ESF) - je hlavním finančním nástrojem EU pro podporu 

zaměstnanosti v členských státech a také pro prosazování hospodářské a sociální soudržnosti. 
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Program je určen na podporu mezinárodní mobility kulturních představitelů, výměnu 

uměleckých děl a mezikulturní dialog. Na období 2007-2013 program Kultura má k 

dispozici 400 mil. EUR.  

Základním cílem programu je přispívat k vytváření evropské občanské společnosti 

prostřednictvím kulturní spolupráce v Evropě, vynášením do popředí společných kulturních  

prvků obyvatel Evropy s jejich společným bohatým dědictvím a kulturní rozmanitostí. 

V rámci financovaní programu  Kultura byly stanoveny tři základní skupiny projektů:
14

 

1. skupina: 

 Podpora kulturních projektů (cca 77% rozpočtu projektu). 

 Projekty víceleté spolupráce: 6 partnerů ze 6 zemí – Trvání: 3–5 let. 

 Akce spolupráce: 3 partneři ze 3 zemí – Trvání: do 2 let. 

 Zvláštní akce: ceny, evropská města kultury apod. 

2. skupina: 

 Podpora evropských kulturních agentur a sítí (cca 10% rozpočtu projektu). 

3. skupina:  

 Podpora aktivit, které co nejvíce zvětšují dopad projektů, sběr statistických 

údajů a také studií o kulturní spolupráci a rozvoji kulturní politiky (cca 5% 

rozpočtu projektu). 

Ve většině případů probíhá výběr na základě výzvy k předkládání návrhů, kterou každoročně 

vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu a kterou 

administruje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA). 

Součástí programu Kultura je i Program Evropská hlavní města kultury. Tento titul uděluje 

každoročně již 25 let Rada EU dvěma nebo třem vybraným městům. Město získá 1,5 mil. 

EUR na pořádání výstav a akcí zdůrazňující kulturní dědictví města a jeho regionu, na 

pořádání koncertů, divadelních a jiných představení za účasti umělců z celé EU. Pro rok 2010 

jsou vybranými městy Essen, Pécs a Istanbul. V roce 2015 bude mít Evropské hlavní město 

kultury také ČR.  

                                                 
14

 EVROPSKÁ KOMISE [online], 2012. 
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Česká republika oprávněna uspořádat soutěž měst o titul „Evropské hlavní město kultury“ pro 

rok 2015. Řídícím orgánem akce v České republice je Ministerstvo kultury. Postup realizace 

projektu v ČR je stanoven jednacím řádem soutěže, který byl schválen ministrem kultury v 

lednu 2009. Do soutěže o titul „Evropské hlavní město kultury“ pro rok 2015 se přihlásila ve 

stanoveném termínu, tj. do 31. října 2009, tato tři města: Hradec Králové, Ostrava a Plzeň. 

Následně komise doporučila, aby bylo město Plzeň jmenováno evropským hlavním městem 

kultury pro rok 2015.
15

   

 

2.3.2 Integrovaný operační program  

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních 

problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: 

rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí 

na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo 

pro místní rozvoj (MMR) ČR  - odbor řízení operačních programů.
16

 

Integrovaný operační program pro období 2007–2013 je programový dokument ČR 

připravený a řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou 

poskytovány z Evropského fondu regionálního rozvoje a celková částka určená pro tento 

program na období let 2007–2013 je 1,582 mld. EUR. Integrovaný operační program 

obsahuje šest prioritních os:
 17

 

 Prioritní osa 1 Modernizace veřejné správy. 

 Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

 Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb. 

 Prioritní osa 4 Národní podpora cestovního ruchu. 

 Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje. 

 Prioritní osa 6 Technická pomoc.  

                                                 
15

 MKCR [online], 2010 
16

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2011a. 
17

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2007a. 
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Ministerstvo kultury ČR je zprostředkujícím subjektem IOP Oblasti intervence 5.1 „Národní 

podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ (IOP MK). Globálním cílem je zvýšit využití 

potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb České republiky, a tak stimulovat 

ekonomický a sociální růst. Konkrétním cílem programu je obnova a využití památkových 

objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zapsaných v Ústředním 

seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. Dále se bude jednat o podporu 

projektů obnovy a využití ucelených tematických souborů kulturních památek ležících na 

území většiny NUTS 2 a konečně doplnění a zefektivnění stávající infrastruktury pro kulturní 

služby a kulturní průmysl na národní úrovni.  

Specifické cíle: 

 technicky rehabilitovat a optimálně využít vybrané památky národního významu k 

podpoře ekonomického a sociálního růstu ČR, 

 zvýšit úroveň a dostupnost odborných veřejných služeb v oblasti péče o kulturní 

dědictví, jeho využití a prezentace, 

 rozšířit a zkvalitnit kulturní služby a zlepšit jejich dostupnost, 

 zvýšit atraktivitu regionů pro obyvatele, investory a návštěvníky. 

IOP MK je zaměřen výhradně na operace nadregionálního dopadu s tím, že zaměření oblasti 

intervence respektuje princip koncentrace prostředků na realizaci malého počtu projektů (cca 

20 projektů) s maximálním celkovým přínosem pro podporu využití kulturního dědictví a 

kulturních služeb ke stimulaci sociálního a ekonomického růstu celé ČR. IOP MK je platný 

pro cíl Konvergence. 

Předmětem IOP MK je: 

 vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti 

kulturního dědictví, 

 realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 

památkového fondu ČR, 

 zdokonalování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou. 
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Smyslem této oblasti intervence není jen prostá oprava památek, ale i jejich oživení a 

navrácení do života společnosti. Památky nebudou určeny jen k navštěvování, ale k aktivnímu 

využívání pro služby v oblasti vzdělávání, kulturního rozvoje a lepšího chápání hodnot 

kulturního dědictví. Díky těmto aktivitám nebude provoz památek zatěžovat veřejné rozpočty 

a zároveň se region stane atraktivnější pro veřejnost. Odhad výše finanční podpory a tudíž 

prostředků bude cca 6 miliard Kč (celková výše finanční podpory z Evropského fondu 

regionálního rozvoje pro období 2007-2013 pro Oblast intervence 5.1 je stanovena na 

212.762.461 EUR s odhadovanou administrativní kapacitou max. 2 projektů pro jeden kraj s 

tím, že předpokládaný objem způsobilých výdajů jednotlivých projektů bude v řádech stovek 

mil. Kč.
18

 Integrovaný operační program je program národní úrovně, proto je jeho podpora 

určena pouze pro významné památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO a památky se statutem Národní kulturní památka. 

 

2.3.3 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) je určen pro region 

soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se na 

zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 

O podporu mohou žádat například kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji či obcemi, Správa železniční dopravní cesty, Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, 

nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další. 
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 MKCR [online], 2012a. 
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Globální cíl Regionálního operačního programu zahrnuje zvýšení ekonomické vyspělosti, 

zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.  

Cíle ROP MS jsou uvedeny v příloze č. 1 bakalářské práce. Tohoto cíle je dosaženo 

prostřednictvím naplnění vnitřního potenciálu regionu (posílením vazeb mezi centry 

prosperity a zaměstnanosti) a jejich venkovským zázemí. Současně však region vykazuje svůj 

vnější rozvojový potenciál (především v oblasti dopravy, cestovního ruchu a atraktivnosti pro 

podnikání), jež by měl být naplněním tohoto cíle ROP rovněž podpořen.
19

 

Řídícím orgánem ROP MS je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. ROP 

MS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Regionální operační program 

NUTS II Moravskoslezsko spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je 

pro něj vyčleněno 716,09 mil. EUR, což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených 

z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů je navíc financování programu 

navýšeno o dalších 126,37 mil. EUR.
20

 

 

Tabulka 2.3.3: Alokace ROP Moravskoslezsko  v letech 2007-2013 (v EUR) 

Rok 
Strukturální fondy 

(ERDF) 

2007 
88 847 947 

2008 
93 218 257 

2009 
97 607 672 

2010 
102 202 340 

2011 
106 799 104 

2012 
111 379 161 

2013 
116 038 736 

Celkem 2007-2013 
716 093 217 

 
Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2012; vlastní zpracování 

                                             

                                                 
19

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2007b. 
20

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2007c. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9f27657f-1076-4222-94fa-216c2f8091db/Kontakty
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ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou 

dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů 

mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny:
21

 

 Na prioritní osu 1 (regionální infrastruktura a dostupnost) je z fondů EU vyčleněno 

289,3 mil. EUR, tj. 40,4 % ROP MS. 

 Na prioritní osu 2 (podpora prosperity regionu) je z fondů EU vyčleněno 182,2 mil 

EUR, což je 25,45% ROP MS. 

 Na prioritní osu 3 (rozvoj měst) je z fondů EU vyčleněno 170,1 mil. EUR, což je 

23,75% ROP MS. 

 Na prioritní osu 4 (rozvoj venkova) je z fondů EU vyčleněno 50,1 mil. EUR, což je 

7% ROP MS. 

 Na prioritní osu 5 (technická pomoc) je z fondů EU vyčleněno 24,3 mil. EUR, tj. 3,4 

% ROP MS. 

Schéma prioritních os ROP MS je uvedena v příloze č. 2 bakalářské práce. 

 

2.3.4 Program rozvoje venkova České republiky  

Program rozvoje venkova České republiky (PRV) na období 2007–2013 je programový 

dokument připravený Ministerstvem zemědělství ČR (MZ), které je zároveň i jeho řídícím 

orgánem. Program rozvoje venkova ČR je financován z Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD). EAFRD je 

finanční nástroj společné zemědělské politiky Evropské unie, nepatří mezi strukturální 

fondy EU a nespadá tedy do politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. EAFRD vznikl 

nařízením Rady v roce 2005 k podpoře rozvoje venkova. Finanční prostředky z EAFRD jsou 

vynakládány na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního 

prostředí a krajiny nebo k rozvoji venkovských oblastí.  

 

 

                                                 
21

 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online], 2011b. 
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V České republice je rozvoj venkova na období let 2007-2013 determinován v Programu 

rozvoje venkova na dané období, který byl vypracován na základě nařízení Rady č. 1698/2005 

a č. 1290/2005 a na základě rozhodnutí Komise 2006/144/ES. Celková výše disponibilních 

prostředků fondu EAFRD pro Českou republiku v období 2007-2013 byla stanovena 

rozhodnutím Evropské komise na 2 815,5 mil. EUR.
22

  Program rozvoje venkova se člení do 

čtyř os:
 23

 

 Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. 

 Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny.  

 Osa III: Kvalita života na venkově a diverzifikace hospodářství venkova.  

 Osa IV: Leader. 

Obnova kulturního dědictví z tohoto programu je možná prostřednictvím Osy III: Kvalita 

života na venkově a diverzifikace hospodářství venkova, opatřením Ochrana a rozvoj 

kulturního dědictví venkova. Na toto opatření je přiděleno necelých 60 mil. EUR, což je 

2,1 % z celkové částky určené pro celý Program rozvoje venkova. Opatření je určeno k 

vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, stavební obnově kulturních památek, 

revitalizaci kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny.  

Na projekt lze získat dotaci až 90 % způsobilých výdajů. Podmínkou získání dotace je 

velikost obce, která nesmí překročit 500 obyvatel.
24

 

 

 

 

 

                                                 
22

 TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova.1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR 2009. 208 s. 

ISNB 978-80-7357-495-6. 
23

 PĚLUCHA, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU. 

Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku 2006. 162 s. ISNB: 80–86684–42–3. 

 
24

 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND [online], 2012. 
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2.4 Podpora obnovy kulturních památek v Evropském hospodářském 

prostoru 

Evropský hospodářský prostor (EHP) vznikl 1. ledna 1994 uzavřením smlouvy mezi 

Evropskou unií a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO). Tato smlouva opravňuje 

země ESVO Norsko, Island a Lichtenštejnsko účastnit se a užívat Jednotný vnitřní trh EU, 

aniž by se staly členskými zeměmi Evropské unie. Jako protihodnotu země ESVO zřídily 

finanční mechanismy s cílem redukovat sociální a ekonomické rozdíly a posílit spolupráci v 

rámci Evropy. 

 

2.4.1 Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska  

Finanční mechanismus EHP byl založen v květnu 2004 Islandem, Lichtenštejnskem a 

Norskem. Norsko založilo i svůj vlastní Norský finanční mechanismus. Prostřednictvím 

Finančních mechanismů EHP a Norska (tzv. norských fondů) přispává Norsko spolu 

s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském 

hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s kontaktů s patnácti státy ve střední 

a jižní Evropě.   

V letech 2004-2009 byly v České republice formou těchto grantů podpořeny projekty za 

104,6 mil. EUR, které se soustředily převážně na uchování kulturního dědictví, podporu 

zdravotnictví a rozvoj lidských zdrojů.  

V období 2009-2014 obdrží Česká republika od rádcovských států 131,8 mil. EUR. Podpora 

je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizaci, výzkumných instituci a 

subjektů veřejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní programové oblasti patři 

zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí a děti a mladiství. Oblastmi podpory jsou také 

rozvoj občanské společností, prosazování rovnosti žen a mužů, sociální začleňovaní a 

ochrana kulturního a přírodního dědictví.
25
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V polovině roku 2012 dojde k zahájení druhé fáze programu Finančních mechanismů 

EHP/Norska, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském 

hospodářském prostoru. Nově jsou vymezeny tyto prioritní sektory:
 26

 

 ochrana a management životního prostředí, 

 změna klimatu a obnovitelná energie, 

 občanská společnost, 

 lidský a sociální rozvoj, 

 ochrana kulturního dědictví, 

 zachycování a ukládání uhlíku (CCS), 

 ekologické inovace v průmyslu, 

 výzkum a spolupráce škol, 

 spravedlnost a vnitro, 

 podpora důstojné práce a tripartitního dialogu. 

Řídícím orgánem FM v České republice je Ministerstvo financí (MF). Program finančních 

mechanismů je pětiletý. 

 

2.5 Program Podpora pro památky UNESCO 

Česká republika se řadí díky své rozloze k malým státům světa, přesto je s jejím územím 

spojeno dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Tímto patří Česká republika k zemím s největší koncentrací památek takového 

významu na světě.  

Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008. 

Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o 

ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.  V rámci zásad pro čerpání finančních 

prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů, 

vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Dotace na 

projekty uvedeného zaměření jsou administrovány odborem památkové péče MK ČR. 
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 Účelem programu je podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam 

světového dědictví, které se nacházejí na území ČR.
27

    

Každý smluvní stát se na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví zavazuje zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentování a předávání 

budoucím generacím světové kulturní a přírodní dědictví, které se nachází na jeho území. 

Program Podpora pro památky UNESCO usiluje o rozvoj památek zapsaných na Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nebo těch památek, u kterých byl podán 

návrh na nominaci nebo u nichž Ministerstvo kultury rozhodlo o zpracování nominační 

dokumentace. Dotace z programu dosahuje maximálně do 70 % celkových nákladů projektu. 

Příjemce dotace z tohoto programu může v jednom kalendářním roce žádat finanční 

prostředky i z ostatních programů Ministerstva kultury. Program Podpora památek UNESCO 

začal fungovat v roce 2008, kdy bylo zrealizováno 33 projektů za 18 mil. Kč. 

 V roce 2011 Ministerstvo kultury uvolnilo pro tento program 6,3 mil. Kč a podpořilo 32 

projektů.
28

 Pro rok 2012 je na program vyčleněno 2,04 mil. Kč a schváleno 9 projektů.
29
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3 Vybrané programy podpory obnovy kulturních památek 

v Moravskoslezském kraji 

3.1 Programy podpory ochrany kulturních památek spolufinancované 

z národních zdrojů  ČR 

V České republice je správou kulturního dědictví na národní úrovni pověřeno Ministerstvo 

kultury ČR (MK), které disponuje několika programy na podporu kulturních památek. 

Finanční příspěvky na obnovu kulturních památek v rámci účelově zaměřených programů 

poskytuje a řídí Odbor památkové péče Ministerstva kultury. Tento odbor je ústředním 

řídicím pracovištěm v systému státní památkové péče v ČR. Odbor památkové péče 

prohlašuje věci a jejich soubory za kulturní památky a zpracovává návrhy o kulturních 

památkách. Uděluje také povolení k provádění obnovy kulturních památek a povolení k 

provádění archeologických výzkumů. Odbor památkové péče také vede Ústřední seznam 

kulturních památek České republiky. 

Podle platného památkového zákona je povinností vlastníka kulturní památky pečovat o její 

uchování na vlastní náklad, přičemž ale platí ústavní zásada, že nuceně omezovat vlastnická 

práva lze pouze zákonem a za náhradu. Platná vládní Koncepce účinnější péče o památkový 

fond v České republice do roku 2005 (schválená usnesením vlády ze dne 22. 4. 1998 č. 278) 

stanovila cíl, který musí zajistit finanční podporu vlastníků kulturních památek různými 

formami obligatorní nepřímé pomoci a fakultativní přímé pomoci z veřejných rozpočtů. Proto 

bylo po zrušení okresních úřadů do zákona nově začleněno zmocnění pro kraje a obce 

poskytovat z vlastních prostředků příspěvky vlastníkům kulturních památek. Ministerstvo 

kultury může příspěvek poskytnout pouze v takovém případě, kdy je na zachování a obnově 

kulturní památky mimořádný společenský zájem. Tento zájem je ministerstvem blíže 

vymezen prostřednictvím specializovaných programů, které jsou koncipovány tak, aby 

poskytnutím finančního příspěvku bylo dosaženo dlouhodobých cílů státu v péči o památkový 

fond v ČR a současně maxima multiplikačních efektů v souladu s citovanou koncepcí.
30
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Jde o tyto programy: 

 Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón. 

 Program záchrany architektonického dědictví. 

 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zóny. 

 Program restaurování movitých kulturních památek. 

 Havarijní program. 

 Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností. 

 Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji. 

Dalšími specifickými programy v působnosti odboru památkové péče jsou Program podpory 

záchranných archeologických výzkumů 
31

, Program podpory účelově financovaného výzkumu 

a vývoje v oblasti památkové péče a Program podpory občanských sdružení v památkové 

péči
32

i. Celkový objem finančních prostředků určených na péči o památkový fond v těchto 

programech v roce 2004 dosáhl výše 769 011 tis. Kč. 

Za obligatorní formu nepřímé pomoci vlastníkům kulturních památek se považují zejména 

bezplatné služby Národního památkového ústavu poskytované jim přímo nebo subjektům 

pro památkovou péči významným (krajským a obecním úřadům, projektantům, občanským 

sdružením, specializovaným stavebním podnikům aj.).  

Mimo to přirozeně existují administrativní náklady na výkon státní správy prostřednictvím 

krajských úřadů (13 + Magistrát hlavního města Prahy) a obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností (207). Tyto náklady nese samospráva a přispívá na ně ministerstvo vnitra ze 

státního rozpočtu. Jejich výše není Národnímu památkovému ústavu známa.  

 

                                                 
31

 Program podpory záchranných archeologických výzkumů- byl založen společným opatřením ministerstev 

kultury a financí jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně 

archeologického dědictví Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů prováděných 

příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. 
32

 Program podpory občanských sdružení v památkové péči- Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné 

projekty předložené občanskými sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně 

nemovitého i movitého památkového fondu  v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj. 
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Obecně lze konstatovat, že administrativní náklady spojené s výkonem státní správy po 

zrušení okresních úřadů vzrostly (např. agendu závazných stanovisek týkajících se národních 

kulturních památek vykonávaly na ministerstvu 2 pracovnice, nyní ji vykonávají zaměstnanci 

14 příslušných správních úřadů). Je to však obhajitelná cena za přiblížení státní správy v 

památkové péči vlastníkům kulturních památek, občanským sdružením a dalším, které osud 

našeho národního památkového fondu zajímá.
 33

 

 

3.1.1 Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR) 

je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich 

historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční 

příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný 

vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na 

obnově kulturní památky.
34

 

Program je projevem vůle vlády ČR napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich 

historických měst vytvořením organizačních, informačních i ekonomických podmínek k jejich 

komplexní regeneraci. Smyslem této regenerace je nejen rehabilitace kulturních hodnot a 

ozdravění životního prostředí měst, ale také vytvoření atraktivních ohnisek rozvoje 

podnikatelských aktivit. 

Cílem Programu je aktivizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou 

památkovou rezervací (MPR) nebo městskou památkovou zónou (MPZ) k jejich regeneraci a 

všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů 

regenerace. 

K zabezpečení Programu zřizují ministerstva kultury, životního prostředí a pro hospodářskou 

politiku a rozvoj spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska pracovní 

skupinu pro regeneraci MPR a MPZ České republiky. Předmětem jeho činnosti je zejména: 
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a) vykonávat poradenské a informační služby pro orgány historických sídel a aktivizovat 

je, aby v rámci samostatné i přenesené působnosti zpracovávaly a realizovaly vlastní 

programy, 

b) vykonávat expertizní činnosti pro orgány státní správy a samosprávy zaměřenou 

k ekonomickému, organizačnímu, legislativnímu a informačnímu zajišťování záchrany 

a regenerace MPR a MPZ, 

c) napomáhat odbornými službami městům a jejich sdružením při utváření výkonné 

komunální samosprávy k zajištění záchrany a regenerace MPR a MPZ, 

d) shromažďovat a publikovat informace, poznatky a zkušenosti vztahující se k 

problematice regenerace historických sídel, 

e) spolupracovat se zahraničními institucemi podobného zaměření a vyměňovat 

vzájemně informace. 

Městské zastupitelstva ve své působnosti připravují, zpracovávají a realizují programy na 

základě vlastního rozhodnutí. Přitom se doporučuje postupovat podle Zásad projednaných 

vládou České republiky. 

 

3.1.2 Program záchrany architektonického dědictví 

Hlavním cílem programu záchrany architektonického dědictví je dostát závazkům, které 

České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. 

Příspěvky jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch 

jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova 

kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou 

hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom 

musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří 

podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do Programu se přikládá zvláštní druh 

dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky. 
35
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Program je systémovým řešením účasti státu na záchraně nejcennější části architektonického 

dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, včetně historických zahrad a parků, 

kostely, radnice, obranné městské a pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, které 

byly prohlášeny světovými památkami UNESCO, národními kulturními památkami nebo 

kulturními památkami. Je dlouhodobým programem zachování a obnovy ohrožených 

nemovitých kulturních památek a jejich vhodného využití, jakožto významné složky 

kulturního, sociálního, ale i ekonomického rozvoje území a celkové kvality životního 

prostředí.  Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci při přípravě projektů záchrany 

jednotlivých kulturních památek a v poskytování finančního příspěvku na obnovu kulturních 

památek při realizaci těchto projektů. Příspěvek bude poskytován jako účelová dotace ze 

státního rozpočtu podle předem stanovených pravidel a bez ohledu na vlastnictví památek. 

Cíle Programu záchrany architektonického dědictví: 

a. záchrana ohrožených nemovitých kulturních památek efektivní a rychlou obnovou, 

b. využití těchto památek ke zvýšení celkové kvality životního prostředí a pro kulturní, 

společenské, veřejně prospěšné a ekonomické účely, 

c. získání všech zdrojů přicházejících v úvahu a snižování potřeby příspěvku na obnovu 

kulturních památek ze státního rozpočtu, 

d. zvýšení efektivnosti správy a provozu kulturních památek. 

Věcnou náplň Programu tvoří projekty záchrany kulturních památek předložené Ministerstvu 

kultury jejich vlastníky nebo organizacemi, které k nim mají právo hospodaření (dále jen 

"projekty"). Projekty musí obsahovat údaje nezbytné k vyhodnocení jejich významu a 

užitečnosti a ke stanovení příspěvku na obnovu kulturní památky, a to zejména: 

 zhodnocení významu, stavu a využití památky a stupně jejího ohrožení, 

 dokumentaci obnovy v rozsahu dokladujícím její proveditelnost a cenu, 

 plán využití a mimoekonomické přínosy obnovy kulturní památky, 

 finanční plán zajištění obnovy a budoucího provozu a údržby a 

 specifikaci zdrojů a potřebu příspěvku na obnovu. 
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Hodnocení projektů a na základě toho jejich zahrnutí do programu a určování jejich pořadí v 

programu bude zajišťovat ministerstvo kultury. Hodnocení se provede objektivní metodou 

stanovení významu a užitečnosti každého projektu podle předem daných dlouhodobých 

kritérií odvozených z cílů programu, po předchozím ověření náležitostí projektu. 

Předkladatelé projektů jsou informováni ministerstvem kultury o výsledku ověření a 

hodnocení a o jejich zařazení do programu, aby mohli včas připravit realizaci projektu a 

žádost o příspěvek na realizaci. 

Náležitosti projektů stanoví Zásady projektů záchrany kulturních památek. 

Finanční příspěvek na obnovu kulturních památek bude poskytován na záchranu existence 

kulturní památky nebo na více náklady vyvolané požadavky orgánů státní památkové péče, a 

to podle jednotlivých projektů a podle jejich pořadí v programu. 

Poskytnutí příspěvku je podmíněno účastí vlastníka nebo organizace, která má k památce 

právo hospodaření, na financování obnovy, a dále zajištěním budoucího provozu a běžné 

údržby památky. 

Celková částka příspěvku na obnovu památek v rámci programu se stanoví každoročně na 

základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce 

a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možností státního rozpočtu. 

Podkladem pro přiznání příspěvku na obnovu jednotlivých kulturních památek bude žádost 

vlastníka nebo organizace, která má k památce právo hospodaření, doložená aktualizovaným 

projektem a dalšími nezbytnými doklady předložená ministerstvu kultury v jím vyhlášeném 

termínu. 

Příspěvek je poskytován jako účelová dotace podle zákona o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými prostředky České republiky, a prováděcích předpisů, a opatření. Podmínky 

pro použití finančních prostředků se stanoví rozpočtovým opatřením, správním rozhodnutím, 

případně smlouvou. 

Tím je potvrzena rovněž povinnost příjemce příspěvek vrátit, pokud nebude ve vymezeném 

období 5 let po dokončení obnovy s kulturní památkou nakládat podle projektu nebo dojde 

k úplatné mu převodu jejího vlastnictví. 

Podrobnosti týkající se poskytnutí příspěvku stanoví Zásady poskytování příspěvků z 

Programu. 
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MK poskytuje odbornou bezplatnou pomoc při přípravě projektů v oblasti: 

 zpracování stavebně historických průzkumů,  

 archeologických výzkumů, pokud jsou předepsány,  

 vypracování expertiz, 

 odborného poradenství, 

 informačních služeb. 

V oblasti památkové péče, územního rozvoje a výstavby poskytnou vlastníkům kulturních 

památek nebo organizacím, které k nim mají právo hospodaření, podle svých možností 

ústřední a regionální odborné organizace a orgány státní památkové péče ve spolupráci se 

stavebními úřady a orgány a organizacemi územního rozvoje.
36

 

Zásady poskytování příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví  

Příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví je doplňkovým zdrojem 

financování obnovy kulturní památky a poskytuje se jako účelová dotace ze státního rozpočtu 

podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 

České republiky a obcí v České republice (rozpočtových pravidel republiky) a souvisejících 

prováděcích vyhlášek a opatření. 

Základní podmínkou poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky je vypracování 

Projektu záchrany kulturní památky a jeho zařazení do Programu záchrany architektonického 

dědictví. 

Ověřování a vyhodnocování Projektů záchrany kulturní památky zajišťují a jejich zařazování 

do Programu záchrany architektonického dědictví v pořadí podle výsledků ověření a 

vyhodnocení významu a důležitosti projektů provádí zvláštní komise Ministerstva kultury. 

Způsob a kritéria hodnocení jsou uvedeny v příloze části IV. Práci komise kontroluje 

samostatné oddělení kontroly Ministerstva kultury. 

Ministerstvo kultury po dohodě s Ministerstvem hospodářství oznámí předkladatelům 

výsledek ověření a vyhodnocení projektu a jeho zařazení do programu a podle pořadí 

v programu je vyzve k předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky 

nebo jim sdělí, proč poskytnutí příspěvku zatím nepřichází v úvahu. 

                                                 
36

 MKCR [online], 1995a. 



 35 

Žádost o příspěvek doloženou aktualizovaným Projektem záchrany kulturní památky, 

stavebním povolením nebo ohlášením stavebnímu úřadu, doklady o výběrovém řízení, 

doklady o zajištění financování obnovy a podklady pro stanovení příspěvku a podmínek jeho 

čerpání předloží vlastníci kulturních památek nebo organizace, které k nim mají právo 

hospodaření, Ministerstvu kultury v jím stanoveném termínu. 

Podklady pro stanovení příspěvku a podmínek jeho čerpání, poskytnutí účelové dotace, druh 

práce, podmínky používání finančních prostředků, povinnosti poskytovatelů a příjemců a 

další podrobnosti stanovilo Ministerstvo financí Zásadami pro poskytování a čerpání 

prostředků státního rozpočtu pro pořizování investičního majetku, č.j. 113/1679/94 a 

Zásadami pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu,                    

č.j. 112/13462/94, uveřejněnými ve Finančním Zpravodaji č. 4/1994.
37

 

 

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

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci 

komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování 

nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou 

například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a 

zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad 

apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných 

památkových zón.
38

 

Rozpočtové prostředky pro Program peče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné 

památkové zóny jsou využitelné a zúčtovatelné se státním rozpočtem v přeslušném 

kalendářním roce. Finanční prostředky v Programu jsou alokovány formou příspěvků 

poskytovaných podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí, ve 

zněni pozdějších předpisů. 

Do Programu nelze zařadit akci obnovy, kde špatný technický stav kulturní památky byl 

způsoben vlastníkem v důsledku úmyslného zanedbání její pravidelné údržby. 

Podíl vlastníka nesmí být menší než 20% ze smluvní ceny díla nebo z odborně odhadnuté 

ceny díla, popř. ceny nakoupeného stavebního materiálu v příslušném roce včetně DPH.  
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Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo 

kraje, ale nesmí jím být žádné jiné prostředky poskytnuté vlastníkovi v daném roce na tentýž 

účel ze státního rozpočtu. 

V Programu se neuvažují příspěvky nižší než 80 tis. Kč, nestanoví-li Ministerstvo kultury 

v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku odlišně. 

Do Programu lze zařazovat pouze tak zvané podlimitní akce, tj. akce, u kterých náklady na 

provedení obnovy kulturní památky nepřesáhnou částku 2 mil. Kč bez DPH. 

Příspěvek v programu lze poskytnout vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ 

vlastnictví. 
39

 

 

3.1.4 Program restaurování movitých kulturních památek 

Z Programu restaurování movitých kulturních památek jsou poskytovány finanční příspěvky 

na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména 

takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi 

a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací 

nebo náboženské účely.
40

 

Program je systémové řešení účasti státu na obnově - restaurování - movitých kulturních 

památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a 

uměleckořemeslnými pracemi dokládajícími životní způsoby a tvůrčí schopnosti člověka 

v minulosti, zejména pokud jsou tyto památky ohroženy ve své hmotné existenci v důsledku 

dlouhodobě v minulosti nedostatečné péče, a které jsou zapsány v Ústředním seznamu 

kulturních památek. Jedná se zejména o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a 

předmětů výtvarného a užitého umění, které jsou anebo mohou být prezentovány veřejnosti na 

zpřístupněných hradech a zámcích, a dále o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře 

včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo 

kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech - kostelech, klášterech apod. - a které 

jsou obvykle dosud užívány ke svému původnímu účelu. 
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Program je dlouhodobý a směřuje k zachování, obnově, vhodnému užívání a prezentaci 

movitých kulturních památek a jejich souborů jakožto významné složky našeho hmotného 

kulturního dědictví. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům movitých 

kulturních památek při zpracování záměru restaurování movité kulturní památky a podle 

možností státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku potřebného na 

provedení tohoto záměru a na zachování a obnovu movité kulturní památky za účelem jejího 

účinnějšího společenského uplatnění. Příspěvek je poskytován jako účelová dotace ze státního 

rozpočtu, případně jako příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky, a to bez ohledu 

na druh vlastnictví k památce. 

Cíle programu:  

1. Záchrana a další uchování ohrožených movitých kulturních památek a jejich souborů 

efektivní a urychlenou obnovou. 

2. Využití restaurovaných movitých kulturních památek ke zvýšení atraktivity a 

vypovídací schopnosti o historické a umělecké hodnotě dochovaných historických 

interiérů zpřístupněných veřejnosti pro výchovně vzdělávací nebo náboženské účely. 

3. Vytvoření podmínek pro vznik nových interiérových instalací zpřístupněných 

veřejnosti s uplatněním nově restaurovaných movitých kulturních památek, které byly 

dosud uloženy v depozitářích, mimo jiné pro svůj špatný technický stav. 

4. Sdružování všech finančních prostředků, které přicházejí v úvahu, s cílem postupného 

snižování potřeby příspěvku (dotace) na obnovu movitých kulturních památek ze 

státního rozpočtu. 

5. Zvýšení efektivnosti provozu kulturních památek zpřístupněných veřejnosti. 

6. Prohloubení poznání uměleckých a historických hodnot movitého památkového fondu. 

7. Zvýšení zájmu a podílu veřejnosti na péči o movité kulturní dědictví prostřednictvím 

vhodných forem propagace výsledků Programu. 

Věcnou náplň Programu tvoří záměry restaurování movitých kulturních památek 

předkládané společně s písemným návrhem na zařazení do Programu na příslušný kalendářní 

rok Ministerstvu kultury ve vyhlášeném termínu vlastníky památek nebo organizacemi, které 

k nim vykonávají právo hospodaření.  
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Záměry musí obsahovat zejména údaje, které má standardní žádost o restaurování, tedy: 

a) název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního 

seznamu kulturních památek, 

b) identifikace vlastníka, popřípadě uživatele památky, 

c) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin jejího porušení včetně 

fotodokumentace, 

d) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,  

e) sjednaná, případně předpokládaná cena restaurování a lhůta provedení díla, 

f) předpokládaný výsledek restaurátorského zásahu včetně návrhu konečného výtvarného 

řešení a požadavků na prezentaci památky. 

Záměry dále obsahují údaje o finančním podílu vlastníka nebo uživatele movité kulturní 

památky na realizaci díla, o existujícím nebo uvažovaném systému ochrany a souhrnné 

kulturní hodnotě movité kulturní památky, jakož i o nákladech spojených s dalším užíváním 

pravidelnou péčí a prezentací památky veřejnosti. 

Evidenci a hodnocení Záměrů, po předchozím ověření jejich náležitostí, zajišťuje ministerstvo 

kultury, které si pro tento účel může vyžádat posudky expertů. 

Finanční příspěvek v Programu je poskytován na záchranu existence a obnovu - restaurování - 

movité kulturní památky nebo souboru movitých kulturních památek, případně i na dílčí část 

nákladů spojených s instalací a prezentací restaurovaných památek ve stanoveném ochranném 

režimu (zejména je-li investorem restaurování a instalace movité kulturní památky nebo 

souboru movitých kulturních památek státní příspěvková nebo rozpočtová organizace), a to 

v závislosti na hodnocení jednotlivých Záměrů a podle jejich pořadí v Programu. 

Poskytnutí příspěvku je podmíněno finanční spoluúčastí vlastníka movité památky, popř. 

jejího uživatele nebo organizace, která vykonává k památce právo hospodaření, na uhrazení 

nákladů spojených s restaurováním díla, a dále zajištěním účinné ochrany věci před zcizením 

a poškozením, zajištěním její prezentace veřejnosti a soustavné péče směřující k trvalému 

zachování movité kulturní památky. 
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Celková částka výdajů pro Program ze státního rozpočtu na příslušný rok se stanoví na 

základě zprávy každoročně předkládané ministrem kultury ministru financí o potřebách 

podpory Programu ze státního rozpočtu na příští kalendářní rok a na základě možností 

státního rozpočtu. 

Prostředky státního rozpočtu určené pro program mají neinvestiční povahu. Podmínky pro 

použití příspěvku stanoví financující orgán správním rozhodnutím nebo smlouvou o 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Základní podmínkou je, že restaurování movitých 

kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a 

které jsou zařazeny do Programu, mohou provádět pouze fyzické osoby na základě povolení 

uděleného ministerstvem kultury. Tato fyzická osoba předkládá po dokončení restaurování 

závěrečnou restaurátorskou zprávu regionální organizaci státní památkové péče. 

Příspěvek z  programu nesmí být použit na tentýž účel současně s jinými prostředky 

poskytnutými ze státního rozpočtu v příslušném roce, pokud se nejedná o případ, kdy ke 

kulturní památce zařazené do programu vykonává právo hospodaření státní příspěvková nebo 

rozpočtová organizace, anebo se jedná o kulturní památku ve vlastnictví církví. 

V případě prodeje movité kulturní památky, která byla restaurována s využitím příspěvku 

z Programu, a to ve lhůtě do 10 let od poskytnutí tohoto příspěvku, je vlastník věci povinen 

příspěvek vrátit zpět do státního rozpočtu prostřednictvím financujícího orgánu, pokud byla 

tato podmínka stanovena v rozhodnutí nebo smlouvě o poskytnutí příspěvku, a zejména 

pokud je movitá kulturní památka po svém prodeji veřejnosti již nepřístupná. 

Byla-li movitá kulturní památka restaurována v rámci Programu s využitím státního příspěvku 

a s finanční podporou sponzorů, upozorní vlastník kulturní památky na tuto skutečnost 

vhodným způsobem v rámci prezentace díla veřejnosti, např. umístěním informační tabulky. 

Techniku alokace příspěvků včetně termínů podání návrhů na zařazení do Programu stanoví 

Zásady, které vydává každoročně Ministerstvo kultury v dohodě s Ministerstvem financí. 

Program vyhlašuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s územně příslušnými výkonnými a 

odbornými složkami státní památkové péče a prostřednictvím denního tisku. Ministerstvo 

kultury může při vyhlášení Programu zároveň stanovit téma jako prioritu v odborném 

zaměření Programu na příslušný kalendářní rok.
41
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3.1.5 Havarijní program 

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních 

památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební 

zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení 

klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).  

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo ke dni 2. prosince 2011 dotační 

program na obnovu kulturních památek pro rok 2012. Návrhy na zařazení akce obnovy 

nemovité kulturní památky do programů byly přijímány do 31. ledna 2012 na místně 

příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.
 42

 Schválené 

přísliby Havarijního programu na rok 2012 pro Moravskoslezský kraj jsou uvedeny 

v příloze č. 3 bakalářské práce. 

O příspěvek mohou zažádat všechny typy vlastníků, s jedinou výjimkou, tj. příspěvek nemůže 

být poskytnut na obnovu památky, která je ve vlastnictví státu a se kterou je příslušná 

hospodařit státní příspěvková organizace nebo organizační složka státu. Vlastník památky 

žádá o včlenění do programu prostřednictvím územně příslušného odborného pracoviště NPÚ 

(podle umístění památky) vyplněním formuláře návrhu na zařazení akce obnovy. Žádosti o 

zařazení jsou přijímány do konce ledna daného kalendářního roku. 

 

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených 

pro Havarijní program 

Rozpočtové prostředky pro Havarijní program jsou využitelné a zúčtovatelné se státním 

rozpočtem v přeslušném kalendářním roce. Předpokládá se, že na podporu programu jsou 

každoročně v rozpočtu Ministerstva kultury zvláštní neinvestiční finanční prostředky, a to 

v objemu podle možností státního rozpočtu. 

Finanční prostředky v programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek 

v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavení zajištění, včetně 

restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení 

klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). 

 

 

                                                 
42

 MKCR [online], 2007i. 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Schvalene-prisliby-Havarijniho-programu-na-rok-2012.xls
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Schvalene-prisliby-Havarijniho-programu-na-rok-2012.xls


 41 

Z podpory nelze hradit tyto výdaje: 

a. modernizace objektu – například zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody 

vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken 

(dveře), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.; 

b. úpravy veřejných prostranství – komunikace, terénní úpravy, sadové a parkové 

úpravy;  

c. stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, projektové dokumentace.  

Do Programu nelze zařadit obnovy kulturní památky, jejíž jednoroční náklady přesáhnou 

limit 2 mil. Kč bez DPH, tj. vlastník nemůže rozhodnout o přímém zadání díla jeho 

zhotoviteli za cenu obvyklou v místě plnění bez předchozího výběrového řízení (nejde-li o 

případ zvláštního zájmu státní památkové péče, jako je např. urychlené odstranění škod 

vzniklých na památce živelnou událostí nebo požárem). Dá se říci, že program je určen pro 

podlimitní akce.  

Poskytnutí příspěvku je opět podmíněno finanční spoluúčastí vlastníka. Pokud jsou práce 

prováděny dodavatelsky, podíl vlastníka kulturní památky by neměl být menší než 40 % ze 

smluvní ceny sjednané se zhotovitelem díla v daném kalendářním roce včetně DPH.  

Jsou-li práce prováděny svépomocí, podíl vlastníka by neměl být menší než 30 % z ceny 

materiálu pořízeného a použitého při obnově památky v daném kalendářním roce. Příspěvek 

poskytnutý v programu by neměl být nižší než 120 000 Kč, nerozhodne-li ministerstvo 

odlišně.                                                                            
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Vlastníkovi lze poskytnout příspěvek v programu až do výše 80 % celkových nákladů 

(včetně DPH) vynaložených na obnovu památky v daném kalendářním roce, pokud jde o 

provedení těchto prací: 

a) obnova historicky hodnotného krovu, jemuž bezprostředně hrozí zřícení, popř. ve 

spojení s obnovou střešní krytiny, 

b) provedení nového krovu a střechy na stavbě, která byla poškozena v minulosti natolik, 

že již nemá krov ani střechu, a to s použitím historických konstrukcí a stavebních 

materiálů, 

c) statické a celkové stavební zabezpečení svislých a vodorovných nosných konstrukcí 

včetně kleneb, pokud je nejvýznamnější podmínkou pro zachování kulturní památky, 

které bezprostředně hrozí zřícení, popř. statické a celkové zabezpečení dalších 

konstrukcí významných pro stabilitu nemovité kulturní památky jako celku, nebo 

d) přeloženi poškozené staré střešní krytiny, nebo provedení nové střešní krytiny 

s použitím historických stavebních materiálů, nelze-li starou střešní krytinu ani 

částečně zachovat, nebo je-li předchozí střecha v havarijním technickém stavu a 

nevhodně provedena tak, že tvoří podstatnou závadu z hledisek státní památkové péče. 

Příspěvek z programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví 

České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní 

příspěvková organizace. 

Do programu nelze zařadit akci obnovy, kde špatný technický stav kulturní památky byl 

způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. 

Příspěvek v programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, kde se ve stejném 

kalendářním roce poskytuje finanční příspěvek v rámci jiných specializovaných programů 

ministerstva prováděných na úseku státní památkové péče. 

Potřebné informace a odborně metodickou pomoc při alokaci rozpočtových prostředků 

v programu bezplatně poskytuje vlastníkům kulturních památek Národní památkový ústav 

prostřednictvím svých územních odborných pracovišť, nejde-li o pracoviště zaměřená na 

správu národních kulturních památek. 

Ústřední koordinátor programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově 

chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury. 
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Postupy při realizaci finanční podpory Programu:
 43

 

1. Ministerstvo stanoví v závislosti na schváleném státním rozpočtu, po vyčlenění 

potřebné rezervy, finanční kvóty podle působností územních pracovišť Národního 

památkového ústavu, které lze v daném kalendářním roce čerpat a které nelze 

překročit, nestanoví-li ministerstvo jinak, územní pracoviště mají při alokaci 

finančních prostředků v rámci stanovených kvót koordinační úlohu. 

2. Vlastník kulturní památky navrhne ve stanoveném termínu prostřednictvím 

příslušného územního pracoviště zařazení akce obnovy do programu vyplněním 

formuláře vydaného ministerstvem. 

3. Komise v počtu nejméně tří členů jmenovaná ředitelem jednotlivých územních 

pracovišť Národního památkového ústavu odborně posoudí shromážděné návrhy, 

navrhne priority z hlediska jejich naléhavosti a v rámci finanční kvóty stanovené podle 

odstavce 1 doporučí zařazení vybraných akcí obnovy kulturní památky do programu. 

Územní odborně pracoviště doručí ministerstvu zápis z jednání komise, zpracované 

údaje v zadaných formátech a vyplněné formuláře návrhu včetně příloh v termínu do 

15. března, způsob použití finančních prostředků nevyužitých územními pracovišti 

v tomto termínu určí ministerstvo. 

4. Příspěvek v programu poskytuje ministerstvo, po provedeném správním řízení, 

rozhodnutím podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 139/1999 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 538/2002 Sb. 

5. Kontrolu kvality prací prováděných při obnově kulturních památek s finančním 

příspěvkem z programu průběžně zajišťují územní pracoviště Národního památkového 

ústavu. Kontrolu využití finančních prostředků poskytnutých v programu zajišťuje 

ministerstvo nebo územní pracoviště podle pokynů ministerstva. 

6. Příspěvky z programu jsou zúčtovatelné ke dni 31. prosince kalendářního roku.    
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Přehled dokladů, které je nutné doložit k návrhu:
44

 

1. Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. originál výpisu z katastru 

nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie, které nejsou starší než 6 měsíců;  

2. Kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením 

předmětného objektu, které nejsou starší než 6 měsíců;  

3. Dle typu žadatele (právní subjektivity vlastníka) – úředně ověřená kopie výpisu z 

obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je 

právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo 

stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších 

změn a doplňků), přičemž z tohoto dokladu musí být zřejmé, kdo za právnickou osobu 

jedná, není-li tato skutečnost z dokladu patrná;  

4. Kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/ 1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k pracím při obnově kulturní 

památky, na něž má být příspěvek poskytnut;  

5. Kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 

Sb. - stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení 

udržovacích nebo zabezpečovacích pracích vydané příslušným stavebním úřadem;  

6. Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu 

provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na 

rok 2012, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad 

na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením 

potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.  
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7. Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 

2012, k nimž se váže tato žádost, obsahující:  

 kopii krycího listu,  

 kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,  

 kopii položkového rozpočtu (včetně komentovaného výkazu výměr k 

jednotlivým položkám), který bude zpracován dle pravidel cenové 

soustavy ÚRS  Praha v platné cenové úrovni, případně bude zpracování 

vycházet z položek cenové soustavy ÚRS a bude provedeno v aplikaci 

Excel.  

V případě rozdílové kalkulace položek je nutno doložit komentář se zdůvodněním 

výše cen. Odborné stanovení ceny bude zasláno v tištěné podobě.  

Jedná-li se o restaurátorské práce kopie podepsané smlouvy o dílo s rozsahem, 

způsobem, termínem provedení prací a oceněný rozpis prací dle restaurátorského 

záměru s výkazem výměr.  

Pokud ceny rozpočtu výrazně převyšují ceny obvyklé, Ministerstvo kultury si 

vyhrazuje právo snížit navržený příspěvek, resp. neudělit příspěvek.  

8. Kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;  

9. Podrobná barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky 

nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci, a 

alespoň 1 celkové foto objektu;  

10. V případě nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů obnovy nemovité 

kulturní památky čestné prohlášení o jejich nedostatku (originál nebo ověřená kopie).  

11. V případě zmocnění k zastoupení - aktuální plná moc vlastníka – originál nebo 

ověřená kopie. 

Výběr akcí do výše MK stanovené kvóty (nabídky finanční podpory) provádí komise 

zřízená při územním odborném pracovišti NPÚ. 

Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu 

Ministerstva kultury v roce 2012 najdete v příloze č. 4 bakalářské práce. 
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3.1.6 Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

umožňuje Ministerstvu kultury přidělit dotaci ze státního rozpočtu na zachování a obnovu 

kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
45

 

Ministerstvo kultury, vedeno snahou umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní 

úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro 

kulturní památky) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek (a obecně 

památkového fondu) v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku 

památkové péče, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, v platném znění, program Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tento dotační program umožní Ministerstvu 

kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky 

prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější 

péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy 

Ministerstva kultury. 

Cílem Programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností je: 

1. je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a 

přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v 

souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o 

státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok. 

2. Rozpočtové prostředky určené na program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat 

se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. V rozpočtu Ministerstva kultury 

budou na podporu Programu každoročně stanoveny zvláštní finanční prostředky v 

objemu podle možností státního rozpočtu.  

3. Finanční prostředky v programu poskytuje ministerstvo formou účelových příspěvků 

po provedeném správním řízení na základě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 

20/1987 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

                                                 
45

 MKCR [online], 2007j. 
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4. Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých 

kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 

národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. 

na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře 

nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

5. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedené v čl. I odst. 

4 těchto Zásad. 

6. Z programu nelze hradit náklady na: 

 modernizaci objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, 

kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken 

(dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.; 

 úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy; 

 pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové 

dokumentace. 

7. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. 

8. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro 

příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může 

obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky. 

9. Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku ve 

stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti 

památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním 

rejstříkovým číslem vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje 

Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek 

poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. 

10. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav 

byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. 

11. Na příspěvek není právní nárok. 
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12. Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování 

žádosti podávané do programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních 

památek poskytují vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností. 

Program pro daný rok vyhlašuje ministerstvo na svých internetových stránkách www.mkcr.cz, 

na základě svých rozpočtových možností. Postup, který se musí byt dodržen při realizaci 

finanční podpory: 

1. Ministerstvo stanoví v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na 

příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP), a to podle počtu 

kulturních památek podle čl. I odst. 4 těchto zásad v územní působnosti jednotlivých 

ORP s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu těchto památek a písemně vyzve 

ORP k účasti v programu. Aktualizace vstupních dat pro výpočet kvót bude prováděna 

jednou za tři roky. 

2. ORP se ve stanoveném termínu písemně vyjádří, zda bude program administrovat. 

Neučiní-li tak nebo sdělí-li, že program nebude administrovat, bude její kvóta 

přesunuta do rezervy programu a v případném doplňkovém kole bude nabídnuta 

ostatním ORP. 

3. Rada ORP zřídí, uzná-li to za potřebné, podle § 31 zákona č. 20/1987 Sb. komisi státní 

památkové péče. Komise má nejméně 3 členy. Komise iniciuje zpracování Koncepce 

podpory památkového fondu ve správním obvodu ORP, která je nástrojem koordinace 

alokace podpory z veřejných zdrojů v rámci správního obvodu ORP. 

4. Program se realizuje ve dvou základních kolech (uzávěrka příjmu žádostí prvního kola 

28. 2. a druhého kola 30. 4.) a v případném doplňkovém kole (uzávěrka příjmu žádostí 

31. 8.). 

5. ORP rozhodne, jak rozdělí svoji finanční kvótu pro 2 dané termíny příjmu registrací 

žádostí. ORP písemně oznámí ministerstvu ve stanoveném termínu, jak rozdělila svoji 

kvótu do kol, přičemž ORP může využít svoji alokaci i pouze v jednom kole. 

6. ORP oznámí termín příjmu žádostí pro podporu z programu k určitému termínu na 

svých internetových stránkách s tím, že zveřejní celkovou výši kvóty a její část 

určenou pro dané kolo, a vyzve vlastníky k podávání žádostí o příspěvek dle své 

Koncepce podpory péče o památkový fond na svém správním území, pokud byla 

zpracována. 

http://www.mkcr.cz/


 49 

7. Vlastník podá ve stanoveném termínu příslušné ORP žádost o poskytnutí příspěvku. 

Žádost se podává na formuláři, který je přílohou těchto zásad, spolu se všemi níže 

uvedenými přílohami. Součástí žádosti je klauzule, že vlastník zmocňuje obec s 

rozšířenou působností, aby jeho jménem podala žádost na ministerstvo. V případě 

podání žádosti o příspěvek na více akcí jedním žadatelem se každá žádost předkládá s 

příslušnými přílohami samostatně. Vlastník k žádosti přikládá seznam povinných 

příloh podle pořadí uvedeném na formuláři a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb. 

8. K vyplněnému formuláři žadatel přikládá: 

a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru 

nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. 

geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, které nejsou starší než         

6 měsíců; 

b) dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie 

dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do 

obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení 

s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby; 

c) kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; 

d) kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově 

kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut; 

e) kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 

Sb. – stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení 

udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem 

f) kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být 

podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané 

roční ceny těchto prací; 

g) kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky; 

h) podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo 

jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek. 

9. ORP posoudí žádosti z hlediska věcného a formálního. Předloží je k posouzení, uzná-

li to za potřebné, též komisi podle odstavce 4, pokud byla zřízena. 



 50 

10. Kompletní podklady za celý správní obvod s aktualizovanou žádostí doručí ORP ve 

stanoveném termínu (pro první kolo do 31. 3., druhé kolo do 31. 5., pro případné 

doplňkové kolo do 15. 9.) na ministerstvo (při osobním doručení je rozhodující otisk 

razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu). Zároveň předá 

ministerstvu i CD se zpracovanými údaji nutnými pro administrativu rozhodnutí v 

zadaných formátech. Přílohy k žádosti akce se archivují podle příslušných předpisů. 

Vlastníkům se tyto listiny nevracejí. Vyhodnocení žádostí provedené ORP podle čl. II 

odst. 8 těchto zásad je podkladem pro rozhodnutí ministerstva, avšak není pro 

ministerstvo závazné. 

11. Ministerstvo projedná žádosti v Komisi pro Program, která byla zřízena jako poradní 

orgán ministerstva a která se vyjadřuje v návaznosti na rozpis schváleného státního 

rozpočtu na příslušný kalendářní rok k navržené výši finanční podpory. 

12. Na základě žádosti vlastníka kulturní památky vede ministerstvo správní řízení o 

poskytnutí příspěvku v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. a vyhláškou č. 

66/1988 Sb. 

13. ORP zveřejní na svých internetových stránkách souhrnnou zprávu o programu za daný 

rok. 

14. Ministerstvo zveřejní celkovou zprávu o naplnění programu za daný rok. 

Ke každé dokončené části akce obnovy zpracuje vlastník kulturní památky 

vyhodnocení, které musí obsahovat: 

a) popis realizace akce nebo části akce obnovy kulturní památky (specifikace použitých 

materiálů, technologií, harmonogram); v případě restaurování kopii závěrečné 

restaurátorské zprávy, 

b) vypovídající fotodokumentaci před zahájením a po ukončení akce nebo části akce 

obnovy, 

c) vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako orgánu 

státní památkové péče z hlediska vykonávaného dozoru podle § 29 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 20/1987 Sb. z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska vydaného 

k této obnově. 
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Následně ORP shromáždí vyhodnocení od všech příjemců příspěvku z programu ve svém 

správním obvodu. Vyúčtování poskytnuté dotace, které se váže k příslušnému kalendářnímu 

roku, musí zejména obsahovat: 

a) celkový přehled všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci obnovy kulturní 

památky za příslušný rok, 

b) veškeré zdroje financování obnovy kulturní památky za příslušný rok, 

c) případnou výši úspory a důvod nevyužití příspěvku. 

K vyúčtování se přikládají kopie faktur a kopie výpisu z účtu, které se vztahují k realizaci 

akce obnovy v příslušném kalendářním roce a dosvědčují použití příspěvku. Předložené kopie 

faktur musí obsahovat rozpis skutečně provedených prací a použitého materiálu. 

ORP shromáždí na základě klauzule obsažené ve formuláři žádosti, že vlastník zmocňuje 

ORP k tomu, aby jeho jménem předložila vyhodnocení a vyúčtování Ministerstvu kultury, 

vyhodnocení a vyúčtování od všech příjemců příspěvku z programu ve svém správním 

obvodu a nejpozději do 25. ledna následujícího roku je doručí ministerstvu.  

Ministerstvem kultury provádí se kontrola realizace obnovy kulturní památky a použití 

příspěvku. Práce, na které je příspěvek poskytnut, musí být prováděny v souladu s vydaným 

rozhodnutím ministerstva.  

Použití příspěvku podléhá veřejnoprávní kontrole nakládání s poskytnutými veřejnými 

prostředky. Při zjištění neplnění podmínek poskytnutí příspěvku ze strany příjemce o tom 

ministerstvo vyrozumí příslušný finanční úřad.
46

 

Celková finanční kvóta pro rok 2012 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností byla 

stanovena na 142,621 mil. Kč.
47
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3.1.7 Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitosti 

v Moravskoslezském kraji  

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji se používá na obnovu kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí (především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy 

kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti), a na restaurování kulturních 

památek (jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především 

významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými 

v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - 

vzdělávací nebo náboženské účely).  

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. 

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování, stavebního řádu a kultury. 

Účelem Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

v Moravskoslezském kraji je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech 

spojených se zachováním a obnovou kulturních památek
 

a památkově chráněných 

nemovitostí na území Moravskoslezského kraje jako součást zákonného plnění podle 

ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Kulturními památkami jsou v tomto programu nazývány věci prohlášené za kulturní 

památky podle památkového zákona a kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky. 

Památkově chráněnou nemovitostí jsou v tomto programu nazývány nemovitosti, které 

nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na území památkových rezervací, 

památkových zón, nebo v jejich ochranných pásmech, nebo v ochranných pásmech kulturních 

památek a národních kulturních památek prohlášených dle památkového zákona 

Cílem tohoto dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje při dosažení maximální 

efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje.  
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Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto 

priorit: 

1. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se 

ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména 

odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkově chráněné 

nemovitosti, 

2. obnova ojedinělých památek svého druhu nacházejících se na území 

Moravskoslezského kraje, 

3. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, které mají zásadní 

význam pro charakter Moravskoslezského kraje, 

4. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí využívaných 

a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, 

náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely, 

5. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se 

v pohledově významné poloze, 

6. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, jejichž vlastník 

nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo 

obnovou, 

7. motivace vlastníků kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí k jejich 

obnově v souladu se zájmy státní památkové péče. 

Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo 

památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje 

(příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje). Dotace v rámci 

programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných 

nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky. Minimální výše 

dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 

činí 350.000 Kč. Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných 

nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat: 

 u projektů právnických osob maximálně ve výši 50%, 

 u projektů fyzických osob maximálně ve výši 75%. 
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Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným 

písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí 

zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání 

informace o poskytnutí dotace poskytovatelem: 

1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce ode 

dne doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad 

a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů 

nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou 

nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané 

nedoplatky), 

2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění 

k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací 

listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), 

3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, případně 

zástupce statutárního orgánu současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce 

jednat jménem subjektu navenek (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše 

uvedených dokladů), 

4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá 

z výše uvedených dokladů), 

5. úředně ověřenou kopii dokladu osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce nebo 

památkově chráněné nemovitosti; jde-li o nemovitost: úředně ověřenou kopii výpisu 

z katastru nemovitostí, prostou kopii snímku katastrální mapy případně geometrického 

plánu, které nejsou starší 6 měsíců ode dne předložení těchto dokladů poskytovateli, 

6. prostá kopie smlouvy se zhotovitelem obnovy - pouze v  případě, pokud tato smlouva 

nebyla předložena při podání žádosti o dotaci, 

7. čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky nebo památkově chráněné 

nemovitosti o skutečnosti, že při výběru zhotovitele obnovy kulturní památky dodržel 

zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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Uznatelný (způsobilý) náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu 

spolufinancovat z dotace poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů. Podíl dotace na 

uznatelných nákladech projektu musí být v celém objemu vázán na náklady neinvestičního 

charakteru. Finanční prostředky podílu vlastníka kulturní památky nebo památkově chráněné 

nemovitosti lze využít i na úhradu nákladů investičního charakteru. Uznatelné náklady jsou 

pouze náklady prokazatelně související s obnovou kulturní památky nebo památkově 

chráněné nemovitosti, tj. náklady na práce zajišťující uchování souhrnné památkové hodnoty 

objektu jako je údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování apod. 

Neinvestiční dotace poskytnutá v rámci programu může být použita jen na úhradu 

uznatelných nákladů projektu. Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné. Uznatelné 

náklady musí být v žádosti přehledně. Tento rozpočet je v případě poskytnutí dotace závazný 

a bude přílohou smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Základní závazné ukazatele realizace projektu jsou: neinvestiční charakter dotace, rozpočet 

uznatelných nákladů, maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových 

uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků 

příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu, termín zahájení a ukončení projektu 

(doba realizace projektu) a účelové určení. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na 

jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní 

účet a na vlastní odpovědnost. 

Finanční prostředky programu jsou využitelné a zúčtovatelné s rozpočtem 

Moravskoslezského kraje v příslušném kalendářním roce. Jestliže by se obnova kulturní 

památky nebo památkově chráněné nemovitosti v případě poskytnutí dotace stala veřejnou 

zakázkou ve smyslu zákona upravujícího oblast veřejných zakázek účinného v době výběru 

zhotovitele obnovy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti, musí být výběr 

zhotovitele proveden v souladu s tímto zákonem. 

Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet 

po ukončení obnovy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti a předložení 

závěrečné faktury za provedené práce. 

V případě poskytnutí dotace na realizaci projektu je příjemce dotace povinen přiměřenou 

formou zveřejnit, že se obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti 

uskutečňuje za podpory Moravskoslezského kraje. Podrobné podmínky zveřejnění této 

skutečnosti jsou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
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Pokud poskytovatel posoudí, že by poskytnutí dotace představovalo pro příjemce veřejnou 

podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu 

Nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy 

na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 28. 12. 2006, v částce 

L 379), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení 

maximálních stropů). 

Ve výjimečném případě může příjemce dotace v rámci realizace projektu požádat 

poskytovatele o změnu v realizaci projektu formou odůvodněné žádosti předložené 

administrátorovi dotačního programu. V případě, že příjemce dotace požaduje změnu 

závazných ukazatelů projektu, o kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje při poskytnutí dotace 

formou usnesení, bude uvedená žádost příjemce dotace předložena k rozhodnutí zastupitelstvu 

kraje. V ostatních případech schvaluje požadované změny rada kraje. 

Vyhodnocování a výběr žádosti o dotaci probíhá podle tabulky kritérií pro hodnocení 

žádostí včetně bodového systému, která je přílohou č. 5 bakalářské práce. Zastupitelstvo 

kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním 

žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům. 

Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu 

a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.  

S žadateli, kterým budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj 

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy.
48
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 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ [online], 2012e. 
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4 Využití vybraného programu obnovy kulturních památek na 

záchranu objektu Zámku Hnojník 

V rámci bakalářské práce byl vybrán nejvhodnější zdroj finančních prostředků na obnovu 

Zámku Hnojník. Tím se stal Havarijní program Ministerstva kultury ČR. Hlavním cílem 

majitele společnosti Copersa corporation s.r.o. je oprava střechy kulturní památky Zámek 

Hnojník. 

Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu 

Ministerstva kultury pro čerpaní finančních prostředku byla podána 11. 3. 2011. Tato žádost 

je přílohou č. 6 bakalářské práce.  

V další části bakalářské práce je popsán postup přípravy projektu a žádosti o dotaci 

z Havarijního programu Ministerstva kultury.  

 

4.1 Výběr vhodného dotačního titulu pro financování obnovy kulturní 

památky – Zámku Hnojník (Havarijní program) 

Zámek Hnojník je nemovitá kulturní památka zapsaná na Seznamu kulturních památek ČR. 

Nachází se v obci Hnojník v Moravskoslezském kraji, která má necelých 1500 obyvatel. 

Zámek je ve vlastnictví firmy Copersa corporation s.r.o., která má sídlo v Ostravě. Zámek je 

v současné době veřejnosti uzavřen a jeho stav vyžaduje kompletní rekonstrukci. Po jeho 

obnově by se Zámek Hnojník měl stát vyhledávanou turistickou destinací v regionu. Společně 

s parkem, který zámek obklopuje, by měl být také zónou odpočinku turistů, cykloturistů, ale i 

obyvatel mikroregionu. Zámek bude mít také využití v oblasti kulturního a společenského 

života, bude sloužit k pořádání různých slavností nebo svatebních obřadů.  

Pro financování obnovy kulturního dědictví, jako jsou například zámky v Evropě, existuje 

několik programů a finančních mechanismů. V České republice fungují národní programy 

spadající pod Ministerstvo kultury, které však mají omezené finanční prostředky a jsou buď 

specializované, například pro památky UNESCO, nebo jsou určeny na záchranu kulturních 

památek ve velmi špatném stavu.  

Jednotlivé kraje si také uvědomují potřebu chránit své kulturní dědictví, proto i 

Moravskoslezský kraj financuje ze svého rozpočtu Program obnovy kulturních památek 

a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji.  
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Tento Program je určen na podporu restaurování kulturních památek, které jsou především 

významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými 

v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – 

vzdělávací nebo náboženské účely, což Zámek Hnojník není. Také termín ukončení projektu 

je přesně vymezen jen na několik měsíců, jež by na obnovu nestačily.  

Další zdrojem financování kulturního dědictví jsou Finanční mechanismy EHP a Norska, 

které již disponují dostatečnými finančními prostředky. Vyřízení žádosti o finanční dotaci 

však trvá delší dobu a je administrativně náročné. Zároveň ještě není podepsán dokument, 

který zajišťuje fungování programu v současném novém programovém období.  

K neposledním zdrojům obnovy kulturního dědictví, jako je Zámek Hnojník, patří fondy 

Evropské unie. Existuje zde Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze kterého je 

financován Program rozvoje venkova České republiky. Tento program je však určen jen pro 

malé obce do 500 obyvatel. Vzhledem k tomu, že obec Hnojník má přibližně 1500 obyvatel, 

nemůže být o tomto zdroji finančních prostředků dále uvažováno. K dalším programům 

Evropské unie, které podporují obnovu kulturního dědictví, patří Integrovaný operační 

program. Na tento program jsou finanční prostředky získávány z Evropského fondu 

regionálního rozvoje. Integrovaný operační program je program národní úrovně a poskytuje 

dotace pouze na významné památky zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO nebo památky se statutem Národní kulturní památka. Zámek Hnojník se 

nenachází ani na jednom z těchto seznamů, proto na jeho obnovu nelze z tohoto programu 

finanční prostředky použít.  

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých 

kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové 

stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo 

provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy), díky kterému 

lze v současné době čerpat finanční prostředky záchranu střechy Zámku Hnojník. O příspěvek 

mohou zažádat všechny typy vlastníků. Proto je jako nejlépe vyhovující zdroj finančních 

prostředků pro obnovu Zámku Hnojník vybrán Havarijní program Ministerstva 

kultury ČR. 
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4.2 Identifikace žadatele  

Vlastníkem kulturní památky Zámek Hnojník je firma Copersa corporation s.r.o. jejíž 

majitelkou je 30letá Silvia de Los Angeles Perea Carvajal a Lluis Fraguel Pujadas, kteří 

pocházejí ze Španělska. Firma Copersa corporation s.r.o. byla založena 12 srpna 2009.    

Firma má sídlo na ul. Nádražní 21 v Ostravě. Společnost Copersa corporation s.r.o. koupila 

Zámek Hnojník v roce 2010 od důchodkyně Jaroslavy Krejčí ze Studénky, která byla poslední 

majitelskou Zámku Hnojník, kulturní památky pocházející z 18 století. 

 

4.3 Místo realizace projektu – obec Hnojník 

Zámek Hnojník se nachází v obci Hnojník, která je součástí Moravskoslezského kraje. 

Hnojník je největší obcí mikroregionu povodí Stonávky a leží na této říčce v turisticky 

atraktivní podbeskydské krajině. V současné době má téměř 1500 obyvatel, což z něj činí 

jedno z přirozených hospodářských i společenských center mikroregionu. Umístění obce je 

zobrazeno na obrázku č. 4.1  

Obrázek č. 4.1: Lokalizace obce Hnojník 

 

Zdroj: GOOGLE [online], 2012 
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Obec Hnojník náleží dnes do okresu Frýdek-Místek v bývalém Severomoravském kraji 

(nynější menší kraj Ostravský), avšak zatímco od města Frýdku-Místku je vzdálena vzdušnou 

čarou, na východ, téměř 14 kilometrů, od Českého Těšína ji dělí pouhých 9 kilometrů, ovšem 

ve směru jihozápadním. Nejvýznamnější dopravní spoj na území historického Těšínská, kde 

je Hnojník situován, evropská silnice E 462, moderní nástupkyně jedné větve prehistorické 

Jantarové stezky, jej dnes míjí s odstupem tří kilometrů, neboť prochází sousední vsí, Horními 

Tošanovicemi, aby takto, co nejpřímější čarou, spojila obě zmíněná města – souměstí Frýdek-

Místek s městem Těšínem na polské státní hranici. Více štěstí měla středisková obec Hnojník 

se železniční dopravou, protože získala vlastní stanici na lokální trati Frýdek – Český Těšín.
49

 

Strategicky výhodná poloha inicializovala usídlení privátních podnikatelských subjektů v 

části obce kolem silnice I/68. Naprojektována je i podnikatelská průmyslová zóna Hnojník - 

Třanovice v souvislosti s automobilkou Hyundai v Nošovicích a s modernizací silničního tahu 

I/48 a I/11. 

Historie obce sahá, dle dochovaných záznamů, až k přelomu 13. a 14. století a je úzce 

spojena s řadou významných šlechtických rodů, jimž hnojnické panství náleželo. V roce 1736 

se stali majiteli Hnojníku Beessové z Chrostiny, kterým panství patřilo až do znárodnění 

v roce 1945. 

Ves Hnojník se poprvé připomíná v roce 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupství, 

avšak pravděpodobně vznikla jako slovanská ves již koncem 12. století. Od roku 1445 se 

uvádí jako samostatné plně svobodné panství s vrchnostenským sídlem ve vlastnictví 

šlechtické rodiny Staška z Hnojníků.  

Ve vlastnictví těšínského knížete byl Hnojník od roku 1483, avšak od počátku 16. století se v 

jeho držení vystřídaly různé šlechtické rody (Pelhřimové z Třankovic, Tlukové z Tošanovic, 

Marklovští ze Žebráče a další). 

Roku 1736 se majitelem hnojnického statku stal šlechtický rod Beessů z Chrostiny, kteří si 

nechali postavit zámek jako jednopatrovou budovu v barokním stylu. V první polovině 19. 

století přebudovali místní zámek ve stylu slezského empíru a koncem 19. století pak dostavěli 

druhé poschodí. 

                                                 
49

 GRŮZA, Antonín a kol. Stavebně-historický průzkum Zámku v Hnojníku, Ostrava: Státní památkový ústav 

v Ostravě 2000. 271 s.  

 

http://www.hnojnik.cz/obec/?page1=historie
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V 18. století patřily ke statku Hnojník i osady Rakovec, součást Smyovic = Smilovic, Nebory, 

Dolní Lištná a Lyžbice (dnes Třinec). Počátkem 19. století přibyly i Horní Tošanovice, Ráj, 

Darkov, Louky n./Ol. a Konská. 

V roce 1888 byla společností Severní dráhy císaře Ferdinanda postavena železniční trať. Rod 

Beessů z Chrostiny, jehož členové zastávali různé posty v úřadech těšínského knížectví, se v 

Hnojníku udržel i po rozpadu Rakousko-Uherska, tj. po roce 1918.Beessové však bydleli 

většinou ve Vídni a Hnojník byl místem jejich letního pobytu. V listopadu 1945 byl majetek 

Bessům konfiskován ONV v Českém Těšíně. Od té doby až do roku 1966 byl zámek sídlem 

MNV, Státních lesů a dalších institucí.
50

 

Severní část obce, má do jisté míry obchodní a průmyslový charakter a perspektivu tohoto 

rozvoje, si jižní část obce zachovává vesnický podhorský kolorit a je výchozím bodem pro 

zajímavé pěší a cyklistické výlety do Beskyd. 

Popis znaku obce 

Návrh znaku má tuto podobu: ve zlato-modře šikmo děleném štítě šikmo položená lipová 

větev o dvou listech opačných barev a je uveden na následujícím obrázku č. 4.2. 

Obrázek č. 4.2:  Znak obce Hnojník 

                                                              

Zdroj: OBEC HNOJNÍK [online], 2012b 

 

Při nemožnosti využití historické pečetní symboliky obce je návrh znaku odvozen z erbu 

někdejších feudálních majitelů obce z rodu Beessů. Dvě pole znakového štítu vyjadřují dvě 

vsi někdejšího samostatného hnojnického panství, Hnojník a Rakovec, které užívaly společné 

iniciálové pečetní znamení, tvořené masivním písmenem H, provázeným na hoře menším 

písmenem A a dole menším písmenem R (zkratka názvu obou obcí "Hnojník A Rakovec"). 
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Barevná podoba návrhu znaku vychází z barev Těšínského knížectví a vyjadřuje tak vazbu 

obce k regionu Těšínská. Návrh obecního praporu je koncipován jako tzv. doslovné 

opakování znaku: List tvoří dva trojúhelníky, žerďový žlutý a vlající modrý. Na dělící lince 

šikmo položená lipová větev o dvou listech opačných barev.
51

 

 

4.4 Analýza výchozího stavu (historie a současnost zámku Hnojník) 

Zámek Hnojník, číslo popisné 27, s areálem evidován v Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR pod registračním číslem 15117/8-660. Objekt se nachází na parcele 831 

v katastrálním území Hnojník.   

Každému, kdo projíždí křižovatkou obce Hnojník, padne jistě do oka kdysi krásná zámecká 

budova s přilehlým parkem. Zámek je dominantou obce, kulturní památkou stavitelského 

umění a ukázkou bydlení dřívější šlechty. Stavitelé původní budovy nejsou známi, tu dodnes 

dochovanou nechal postavit v 18. století Karel Václav Beess z Chrostiny v barokním slohu 

jako jednoposchoďovou. V první polovině 19. století byl zámek přebudován ve stylu 

slezského empíru dle návrhu vídeňského architekta Josefa Kornhäusela a koncem 19. století 

byla provedená přístavba 2. patra. Zámek byl sídlem majitelů velkostatku rodiny Beessů, kteří 

v zimním období přebývali ve Vídni a na letní sezónu přijížděli zpět do Hnojníka. Mnozí 

členové rodu dosáhli kariéry ve stavovských a dvorských úřadech těšínského knížectví v 18. a 

19. století, a zůstali zde i po rozpadu Rakousko-Uherska. Na zdejším katolickém hřbitově si 

nechali Beesové postavit rodovou hrobku, kde jsou také mnozí pochováni.
52

 Lokalizace 

Zámku Hnojník je zobrazena na obrázku 4.3. 
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Obrázek č. 4.3: Lokalizace Zámku Hnojník v obci Hnojník 

 

Zdroj: GOOGLE [online], 2012b  

V zámeckém parku, dříve velmi udržovaném, byly četné plastiky a sošky, mj. i socha 

J. Nepomuckého. V roce 1930 navštívil Těšínsko první prezident ČSR T. G. Masaryk. Jeho 

auto zůstalo stát v místě dnešní autobusové zastávky, kde ho jako první uvítal starosta obce 

Jiří Stadtherr. V noci z 5. na 6. července 1930 zavlála na stožáru zámku státní vlajka, 

oznamující pobyt tohoto vzácného hosta. V roce 1947-1948 proběhly poslední úpravy 

interiérů a v 50. letech byla opravena venkovní fasáda. V listopadu 1945 byl majetek Beessů 

konfiskován ONV v Českém Těšíně. Do roku 1966 byl zámek sídlem MNV, Státních lesů a 

Výzkumného ústavu a ve zbylých prostorách byly zřízeny byty. V roce 1966 byl zámek 

odkoupen Státním statkem Hnojník za 150 000 Kčs, který zde umístil své ředitelství. V 

prvním poschodí byla zřízena svatební síň. Nyní je zámek majetkem soukromé firmy.
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Obrázek č. 4.4: Zámek Hnojník (dobová fotografie) 

 

Zdroj: OBEC HNOJNÍK [online], 2012c 

 

Beessové a zámek Hnojník po II. světové válce 

Po roce 1945 byl Beessům celý majetek konfiskován a 29. 8. 1946 byl poslední majitel 

hnojnického panství odtransportován do Německa, kde v roce 1955 zemřel. Správu zámku 

převzal Místní národní výbor, čímž začala doba úpadku hnojnického zámku i velkostatku. 

Došlo k přestavbě zámeckých interiérů převážně na kanceláře a byty. Po roce 1948 pak byla 

zbylá část mobiliáře odvezena do depozitářů hradu Šternberk na Moravě, kde zůstal uložen až 

do roku 1999! Stejný osud potkal i zámeckou knihovnu, jejíž torzo je rozptýleno ve fondech 

uložených jak na Šternberku, tak především na zámku Potštát. Po druhé světové válce byla na 

hnojnickém zámku krátký čas uložena i tzv. Scherschnikova knihovna z Těšína, posléze 

rovněž evakuovaná. V době převozu zámecké knihovny do Šternberka čítala knihovna Beessů 

asi 750 svazků.                         

V roce 2000 mohli první návštěvníci vystavený mobiliář ze zámku Hnojník obdivovat při 

prohlídce interiérů hradu Šternberk, (jedná se o 421 kus vystavený v 5 místnostech). O osudu 

většiny dobového zařízení zámku však nejsou známy přesnější informace, dle svědectví 

pamětníků byl rozkraden či rozprodán za symbolické částky. Aktem zestátnění končí více jak 

200 - léta historie zámku, kdy byl hlavním sídlem hnojnické linie baronského rodu Beessů z 

Chrostiny. 

Posledním „socialistickým vlastníkem“ - Státní statek n.p. v Hnojníku, využíval zámek ke 

správním účelům, přičemž. v 1.patře byla zřízena obřadní síň MNV. Během více než 40 let 

(do roku 1990) vsak byla prováděna jen nejnutnější údržba zámku a jeho okolí a tak 

docházelo k postupné devastaci.  



 65 

Nejtěžší období ve své historii však prožívá zámek i přilehlý park po roce 1990. Nezájem 

kompetentních úřadů i časté střídání „majitelů“ v posledních 10 letech zanechaly z dálky 

viditelné stopy!
54

 

Zámek Hnojník prošel během staletí své existence několika přestavbami a úpravami, které ne 

vždy znamenaly zhodnocení historické struktury. Zvláště zásahy v 50 letech 20 století snížily 

jeho umělecko-historickou a architektonickou hodnotu a přispěly k částečné degradaci 

kulturní památky. Řada necitlivých zásahu se týkala především interiérů, exteriéry nejsou, 

spíše stopy zanedbané údržby. Některé zásadní negativní zásahy do organismu historické 

stavby: 

 U objektu nebyla po dlouhou dobu prováděna základní údržba, proto velká část fasád 

vykazuje poškození omítek, obnažení a zvětrání zdiva. Poškození vykazují všechna 

nároží, římsy, také polosloupy, oba balkony a sokly. 

 Působení vlhkosti, zapříčiněné užitím novodobých materiálů, jako jsou beton, PVC či 

akrylátové nátěry stěn u historické budovy, lze pozorovat i u vnitřních prostor zámku, 

poškození se projevuje hlavně v nárožních místnostech. 

 Některé části stavy jsou staticky poškozeny, klenby mezipodest schodiště vykazují 

trhliny. 

 V historických sklepeních pod východní části zámku byly vybetonovány podlahy, což 

se negativně odrazilo zvýšením vlhkosti zdiva. 
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Obrázek č. 4.5 Zámek Hnojník (fotografie z roku 2011) 

 

 

Zdroj: COPERSA CORPORATION s.r.o., 2011 

V příloze č. 7 bakalářské práce jsou k nahlédnutí fotografie součastného stavu Zámku 

Hnojník.  

Zámek Hnojník je významnou památkou moravské civilní architektury. I když nynější stav 

zámku nevzbuzuje přílišný optimismus, snad se dočká světlejší budoucnosti. Noví majitelé 

firma Copersa corporation s.r.o. však musejí najít pro zámeckou budovu a okolní park 

smysluplné využití a dnes již i značný finanční obnos na celkovou rekonstrukci. V opačném 

případě by i hnojnický zámek, nacházející se v samém centru obce, čekal osud mnoha jiných 

naprosto zdevastovaných historických objektů, jako např. zámek a bývalý velkostatek v 

nedaleké Ropici. Prozatím však i tento empírový zámek zůstává němým svědkem starých 

časů a pořádků, kdy Beessové z Chrostiny patřili k významným slezským šlechtickým rodům 

a nesmazatelně se zapsali do dějin Těšínského knížectví. 

Stavební objekty v areálu zámku i park jsou v havarijním stavu a průběžně dochází k dalším 

škodám způsobeným nepovolanými osobami, které vnikají do nedostatečně zabezpečeného 

areálu.  

 

 

 



 67 

4.5 Popis projektu 

S ohledem na součastný stupeň poznání historického vývoje Zámku Hnojník lze konstatovat, 

že k památkovým hodnotám předmětné kulturní památky patří především architektonické 

řešení objektu, hmota a půdorys objektu, dispoziční řešení objektu, dochované historické 

konstrukce (výplně otvorů, klenby, štukové prvky, atd.) a interiéry, starší materiálová skladba, 

použité dobové technologie, autenticita kulturní památky, vizuální působení objektu, 

architektonické ztvárnění vzhledu objektu včetně tradičního materiálového provedení, 

architektonické členění, způsoby zpracovaní architektonických detailů i barevného řešení.   

 

4.5.1 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zachránit Zámek Hnojník a předejít tak dalšímu chátraní tohoto 

historického objektu. První stupeň oprav je zaměřen na takovou opravu nemovitosti, aby 

nedocházelo k dalším destrukcím. Primárním cílem je oprava střechy k zamezení zatékání 

a ochraně objektu před povětrnostními vlivy. Tato etapa má zahrnovat opravu střechy, okapů, 

okapních žlabů a svodů. 

 

4.5.2 Popis stavebních úprav a udržovacích prací 

Kompletní výměna střešní krytiny, okapů, svodů a ostatních klempířských prvku s cílem 

zamezení dalšího zatékaní. Oprava bude provnaděna ve stávajícím řešení a tvaru střechy.  

Střešní krytina bude z falcovaného plechu (na základě ikonografických pramenů), a to 

z pozinkovaného nebo Ti-Zn plechu opatřeného vhodným nátěrem eventuelně z měděného 

plechu. 

Klempířské prvky, svody a okapy budou materiálově shodně s materiálem plechové 

krytiny. Barevné odstíny nátěrů budou odsouhlaseny zástupci státní památkové péče.  

V případě zjištění poškozených krovových prvků a bednění (po posouzení technického stavu 

prvků krovu a statického posouzení krovu) bude stavebník řešit jejích připadnou výměnu po 

projednání se zástupci státní památkové péče. Stav střechy a okapů je zobrazen na 

fotografiích v příloze č. 8 bakalářské práce.   
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Navržená údržba a oprava Zámku Hnojník negativně neovlivní její památkové hodnoty. Při 

provádění stavebních prací budou dodrženy následující podmínky: 

 Návrh uvažuje s kompletní výměnou střešní krytiny, okapů, svodů a ostatních 

klempířských prvků s cílem zamezení dalšího zatékání. Oprava je prováděna ve 

stávajícím řešení a tvaru střechy. 

 Jedná se o celkovou výměnu střešní krytiny, okapů, svodů a klempířských prvků. Pro 

střešní krytinu bude akceptováno na základě ikonografických pramenů použití opět 

krytiny z falcovaného plechu, a to z pozinkovaného nebo Ti-Zn plechu opatřeného 

vhodným nátěrem eventuelně z měděného plechu, klempířské prvky, svody, okapy 

budou materiálově shodně s materiálem plechové krytiny, v případě použití 

pozinkovaného nebo Ti-Zn plechu budou opatřeny nátěrem v barvě navazujícího 

povrchu. Barevné odstíny nátěrů budou odsouhlaseny zástupci státní památkové péče.  

 Pokud bude při opravě střešní krytiny zjištěno poškození krovových prvků a bednění 

bude řešení této situace projednáno se zástupci státní památkové péče na základě 

předložení návrhu. 

Stavební firma, která provedla opravu střechy na základě podepsané smlouvy o dílo 

č. 01/20011 (uzavřena v souladu s ustanovením §536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů), zavázala provést dílo v době od 1. dubna 

2011 do 30. listopadu 2011 v závislosti na klimatických podmínkách. 

Celková cena za provedení díla činila 4.776.464,00 Kč. V průběhu zhotovení díla byla 

prováděna průběžná fakturace za odvedenou prácí. Položkový rozpočet a smlouvu na opravu 

střechy kulturní památky Zámek Hnojník je součásti příloh č. 9 bakalářské práce. Stav střechy 

je zobrazen na fotografiích v příloze č. 8 bakalářské práce.  

4.5.3 Zhodnocení projektu 

Národní Památkový Ústav územní odborné pracoviště v Ostravě dne 4. 4. 2011 rozhodl 

o doporučení k zařazení do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2011 

a poskytnuti finanční podpory ve výši 140 tisíc Kč společnosti Copersa corporation s.r.o. na 

opravu střechy kulturní památky Zámek Hnojník.  

Firma Copersa corporation s.r.o. dostala potvrzeni z NPÚ v Ostravě o poskytnutí finanční 

podpory, který je přílohou č. 10 bakalářské práce. 
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5 Závěr  

Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie. K nejvýznamnějším 

přínosům tohoto členství patří možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. 

Přísun financí z EU je však časově omezen, a proto je třeba tuto příležitost plně a efektivně 

využít. Jednou z oblastí, která si zaslouží podporu, je obnova kulturního dědictví. Česká 

republika disponuje obrovským kulturním bohatstvím, na jehož obnovu však nemá dostatek 

prostředků. 

Cílem bakalářské práce bylo souhrnně zmapovat možnosti financování obnovy kulturních 

památek v ČR a EU a poukázat na to, které programy jsou vhodné pro obnovu kulturních 

památek v Moravskoslezském kraji. Aplikační část pak byla zaměřena na postup přípravy 

žádosti o dotaci na spolufinancování projektu opravy střechy kulturní památky Zámku 

Hnojník z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky.  

Z první části této bakalářské práce, zabývající se možnostmi financování obnovy kulturních 

památek v EU a ČR vyplývá, že Evropská unie nezapomíná na své kulturní dědictví a 

podporuje ho hned z několika zdrojů. K nejvýznamnějším zdrojům finančních prostředků na 

obnovu kulturního dědictví v Evropské unii patří také politika hospodářské a sociální 

soudržnosti. Prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje může být v České 

republice podpořena řada významných kulturních památek z Integrovaného operačního 

programu nebo neméně významných regionálních památek z regionálních operačních 

programů. Kultura je v Evropské unii uznávána a její rozmanitost je podporována také 

například Programem kultura. V roce 2015 bude z tohoto programu podpořeno také město 

Plzeň a stane se tak pro tento rok Evropským hlavním městem kultury. 

K dalším zdrojům financí na obnovu kulturního dědictví patří Finanční mechanismy 

Evropského hospodářského prostoru a Norska. V polovině roku 2011 skončilo období 

poskytování této pomoci, kdy největší část prostředků byla věnována právě na uchování 

evropského kulturního dědictví. I samotná Česká republika a její kraje se snaží podporovat 

zachování kulturních památek prostřednictvím několika programů. Ty však nemají 

dostatečnou finanční alokaci, která by zabránila chátrání nebo dokonce zániku mnoha 

památek, které by však mohly být po obnově využity ke zvýšení cestovního ruchu regionu 

nebo k zatraktivnění kulturního a společenského života obyvatel. 

Na základě analýzy jednotlivých dotačních titulů byl vybrán nejvhodnější zdroj finančních 

prostředků na opravu konkrétní kulturní památky, kterou je Zámek Hnojník. Vybraným 
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dotačním titulem je Havarijní program Ministerstva kultury. Implementaci programu zajišťuje 

Národní Památkový Ústav v Ostravě a Ministerstvo kultury České republiky.  

Projekt obnovy kulturní památky Zámek Hnojník řeší aktivní využití potenciálu této kulturní 

památky, která je v současné době veřejnosti nepřístupná. První stupeň oprav je zaměřen na 

takovou opravu nemovitosti, aby nedocházelo k dalším destrukcím. Cílem je oprava střechy 

k zamezení zatékání a ochraně objektu před povětrnostními vlivy. Tato etapa má zahrnovat 

opravu střechy, okapů, okapních žlabů a svodů. Je to první krok na záchranu další kulturní 

památky v České republice. Dále se plánuje v zámku obnova historických prvků interiéru a 

fasády. Z depozitářů Muzea bude navrácen původní mobiliář. Zámecký areál, který tvoří 

zámek společně s cenným parkem, bude zónou odpočinku turistů, cykloturistů, ale i obyvatel 

mikroregionu. Zámek bude mít také využití v oblasti kulturního a společenského života, bude 

sloužit k pořádání výstav, koncertů, slavností a svatebních obřadů. 

Tato bakalářská práce shrnuje možnosti finanční podpory kulturního dědictví v Evropě. 

Konkrétně se zaměřuje na obnovu nemovitých kulturních památek, jako jsou zámky. 

Prakticky se zabývá postupem přípravy a podání projektových žádostí k získání dotace 

z Havarijního programu Ministerstva kultury prostřednictvím projektu obnovy kulturní 

památky Zámek Hnojník.  
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