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1. Úvod
Program Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami
je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek. Tato podpora je poskytována
formou dotace ze státního rozpočtu.
Program je otevřen pro státní organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury (dále
jen MK), resp. stát, dále pro kraje, města, obce, fyzické osoby, církve, náboženské společnosti
a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem MK, resp. stát. Účast státního rozpočtu na
financování projektů je realizována na základě předložení žádosti doložené rozsahem
poškození objektu, spolu s dokladem o zapsání objektu na seznamu chráněných kulturních
objektů.
Dotaci nelze poskytnout na akce, u kterých je uplatňováno pojistné plnění v plném
rozsahu vzniklé škody, u akcí s částečným pojistným plněním lze poskytnout dotaci
v přiměřeném podílu.
Program Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami
je zpracován na základě údajů o struktuře a charakteru poškození kulturních památek povodní
v roce 2013 zpracovaných garanty Národního památkového ústavu. Program bude postupně
aktualizován v souladu s měnícími se požadavky na krytí potřeb a doplňován o nové potřeby,
zdroje.
V době po povodni byly garanty jednotlivých územních odborných pracovišť Národního
památkového ústavu zkontrolovány stovky památek, zapsaných v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR. Výsledkem zmapování a kontroly zaplavených regionů je zaevidováno
116 poškozených památkových objektů s odhadovanými škodami za cca 544,821 mil Kč.
Systém sběru údajů je definován jako otevřený, povodňové škody se i v této chvíli monitorují a
sčítají a je pravděpodobné, že dojde k navýšení počtu postižených objektů.

Program obsahuje podprogramy (subtituly):
134V611 Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu
134D612 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí
134D613 Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob
134D614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a náboženských společností

.

2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek
v majetku státu
2.1.

Specifikace věcných cílů podprogramu

Podprogram 134V611 „Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu“ je zaměřen
na odstranění následků škod způsobených živelnými pohromami na památkových objektech ve
správě státu. Rozpočtované prostředky budou použity výhradně na obnovu a opravy
památkově chráněných objektů. Odhadnutá výše škod způsobených povodní a přívalovými
dešti v červnu 2013 na kulturních památkách u 23 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ a
ostatních příspěvkových organizací činní cca 191 mil. Kč.
Podprogram bude postupně aktualizován v souladu s měnícími se požadavky na krytí potřeb
do roku 2018 a doplňován o nové potřeby a zdroje.
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2.2.

Podmínky a kritéria pro přidělení dotace

Žadatel o dotaci na záchranu a obnovu památkových objektů předloží správci programu:
1. Žádost o poskytnutí dotace
2. Investiční záměr zpracovaný v souladu s Vyhláškou MF č. 560/2006 Sb.
v platném znění a Pokynu MF č. R1 – 2010
3. Zpracovaný formulář programového financování EDS/SMVS „Dokumentace akce“
(dostupné informace jsou na www.edssmvs.cz )
4. Číslo, pod kterým je objekt zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek
5. Čestné prohlášení, že žadatel spolu s žádostí o poskytnutí dotace současně
neuplatňuje nárok na pojistné plnění; v případně že ano, tak uvede výši pojistného
plnění.
6. Zprávu o rozsahu poškození objektu a interiérů živelnou pohromou.
7. Kopii 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.

2.3.

Systém hodnocení kritérií žádostí o poskytnutí dotace

Při hodnocení jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace se hodnotí tato kritéria:
a) Příčinná souvislost a prokazatelnost vzniku škody s živelnou událostí
b) Stupeň zasažení objektu a poškození interiérů.
c) Zničení či poškození zařízení nutných k provozu památkového objektu.

Jednotlivá kritéria se hodnotí počtem bodů 1 - 10.

Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce a
dodávky hrazené z prostředků státního rozpočtu

2.4.

Zálohy na práce a dodávky se neposkytují. Ve zcela výjimečných případech, např.
materiálově náročné dodávky unikátních interiérů, lze poskytnout dodavatelům zálohy nejvýše
na období jednoho čtvrtletí, a to do výše odpovídající 10 % předpokládaného plnění. Ke konci
běžného rozpočtového roku musí být zálohy vyúčtovány. Pokud výše zálohy přesahuje výši
měsíčního plnění, musí být vráceny do rozpočtu, viz § 49 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla.
Příjemce dotace (příspěvková organizace MK) předává do odboru investic MK podklady k
„Žádosti o rezervaci finančních prostředků-platebnímu poukazu“, součástí jsou odsouhlasené a
potvrzené kopie faktur (včetně zjišťovacích protokolů, kopie smluvních vztahů a likvidačních
dokladů přijatých faktur - daňových dokladů) a přehledná tabulka o stavu čerpání dotace.
Úhrady faktur za provedené práce jsou prováděny formou rezervace finančních prostředků z
přidělené dotace na příslušný rok a to v objemu fakturované částky. Po schválení správcem
programu tj. investičním odborem MK, bude následně provedena ekonomickým odborem MK
rezervace v IISSP (integrovaný informační systém státní pokladny) a zajištění převodu
finančních prostředků na příslušné bankovní účty příjemců dotací.
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2.5.
Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a
realizaci podprogramu
Předmětem vyhodnocení efektivnosti vynaložených zdrojů na přípravu a realizaci
jednotlivých podprogramů bude hodnocení plnění parametrů časových.
V závěrečném hodnocení podprogramu bude ve smyslu § 4 odst. 1 Vyhlášky MF č.
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
vyjádřeno dosažení efektu splněním daných cílů, a to obnovy památkově chráněných objektů
po zasažení povodní.

2.6.

Kontrolní činnost správce programu

V procesu přípravy akce spočívá kontrolní činnost v ověření rozsahu poškození, ověření
vyjádření příjemce, jak bylo vypořádáno případné pojistné plnění vzhledem ke škodám
způsobených povodní, věrohodnosti podkladů a technické účelnosti vynakládaných prostředků,
v kontrole zadávací dokumentace výběrových řízení a uzavíraných smluvních vztahů na
realizaci akce.
V rámci realizace akce kontroluje správce programu průběh realizace, dodržování
projektovaných parametrů akce a soulad vynakládaných prostředků s uzavřenými smluvními
vztahy, resp. realizovaným věcným plněním. Správce programu minimálně jedenkrát v průběhu
akce provede kontrolu stavby nebo se zúčastní kontrolního dne a v rámci závěrečného
vyhodnocení akce provede kontrolu dodržení projektovaných parametrů stavby.
Účastník programu se v průběhu přípravy a realizace akce řídí pokyny správce programu,
kterými je upraven postup v jednotlivých fázích přípravy a realizace v závislosti na výši účasti
státního rozpočtu na financování realizace akce.
Režim kontroly se uplatňuje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

2.7.
Zdůvodnění technicko–ekonomických parametrů podprogramu
a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování
Hlavním cílem podprogramu „Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu“ je
počínaje rokem 2013 postupné odstraňování škod způsobených povodní na kulturních
památkách. Rozsah škod byl zjišťován šetřením provedeným věcně příslušnými odbory MK
spolu s Národním památkovým ústavem, které společně garantují účelné vynakládání
finančních prostředků a stanovení priorit při nedostatku zdrojů.
V rámci obnovy jsou řešeny škody vzniklé na stavebních památkových objektech či
mobiliáři, a to formou oprav a restaurováním.
Výše finančních prostředků rozpočtovaná na rok 2013 pokrývá objektivní požadavky na
zahájení oprav a restaurování, nepokrývá však celý zjištěný rozsah škod. Výše účasti státního
rozpočtu na obnově je dána vlastnictvím k předmětnému majetku.

Tabulka rozpočtu podprogramu 134V611 v tis. Kč
ROK
SR

do 2013
vč.
40,000

2014

2015

2016

2017

2018

celkem

151,000

0

0

0

0

191,000
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3. Podprogram 134D612 - Podpora obnovy kulturních památek
v majetku krajů a obcí
3.1.

Specifikace věcných cílů podprogramu

Podprogram 134V612 „Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí“ je
zaměřen na podporu odstranění následků škod způsobených živelnými pohromami na
památkových objektech ve vlastnictví, krajů, měst, obcí, jimi zřízených organizací a dalších
kulturních institucí. Tato podpora bude poskytována formou dotace ze státního rozpočtu za
podmínky spoluúčasti žadatele v min. výši 20%.
Rozpočtované prostředky budou použity výhradně na obnovu a opravy památkově chráněných
objektů, nebo jejich částí poškozených při živelné pohromě. Odhadnuté škody způsobené
povodní a přívalovými dešti v červnu 2013, na cca 35 poškozených památkově chráněných
regionálních objektech, činní cca 321,046 mil. Kč.
Podprogram bude postupně aktualizován v souladu s měnícími se požadavky na krytí
potřeb do roku 2018 a doplňován o nové potřeby a zdroje.

3.2.

Podmínky a kritéria pro přidělení dotace

Žadatel o dotaci na záchranu a obnovu památkových objektů předloží správci programu:
1. Žádost o poskytnutí dotace.
2. Investiční záměr zpracovaný v souladu s Vyhláškou MF č. 560/2006 Sb.
v platném znění a Pokynu MF č. R1– 2010, včetně podrobné barevné fotodokumentaci
současného poškození kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací,
ke kterým se váže žádost o dotaci a alespoň 1 celkové foto objektu.
3. Zpracovaný formulář programového financování EDS/SMVS „Dokumentace akce“
(dostupné informace jsou na www.edssmvs.cz ).
4. Číslo, pod kterým je objekt zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek a List
vlastnictví.
5. Čestné prohlášení, že s žádostí o poskytnutí dotace současně neuplatňuje nárok na
pojistné plnění, v případně že ano, uvede žadatel výši pojistného plnění.
6. Zprávu o rozsahu poškození objektu a interiérů živelnou pohromou, (podrobný popis).
7. Kopii 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.
8. Kopii 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. Uvedený doklad
může být předložen až po registraci akce, ale musí být doložen před poskytnutím
dotace.
9. Prohlášení žadatele (vlastníka), že se zavazuje k Finanční spoluúčasti ve výši min.
20% z nákladů na obnovu objektu po povodni. V případě pojistného plnění, je částka
vyplacená pojišťovnou považována jako součást spoluúčasti žadatele a dotace může
být poskytnuta ve výši rozdílu pojistného plnění a faktickými náklady na obnovu
památkově chráněného objektu.
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3.3.

Systém hodnocení kritérií žádostí o poskytnutí dotace

Při hodnocení jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace se hodnotí tato kritéria:
a) Příčinná souvislost a prokazatelnost vzniku škody s živelnou událostí.
b) Stupeň zasažení objektu a poškození interiérů.
c) Zničení či poškození zařízení nutných k provozu objektu.
Jednotlivá kritéria se hodnotí počtem bodů 1 - 10.

3.4.
Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené
práce a dodávky hrazené z prostředků státního rozpočtu
Zálohy na práce a dodávky se neposkytují.
Dotační prostředky účelově určené na obnovu kulturních památek, které nejsou v majetku
státu, se poskytují v r. 2013 přes účty vedených u Uni Credit Bank Czech Republic, a.s., v roce
2014 a následujících letech, budou dotační prostředky poukazovány přímo na účty příjemce
dotace, a to do výše uvedené na formuláři „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ vystaveném správcem programu příjemci dotace na konkrétní akci.
-

Kopie Smluv o dílo uzavřených za účelem realizace akce je nutné zaslat správci programu
na MKČR, odbor investic.
Následně bude příjemce dotace zasílat správci programu jednotlivé odsouhlasené a
potvrzené faktury, a to řádně zkontrolované z věcného i finančního hlediska.
V případě, že faktura již byla příjemcem dotace proplacena, předloží navíc žadatel výpis
z účtu.
Na již uhrazené faktury lze poskytnout dotaci pouze v daném roce její úhrady (v r. 2014
nelze proplatit dotaci na fakturu uhrazenou v r. 2013).
Na základě faktur bude vystaven formulář „Příkaz k převodu prostředků na účet
příjemce dotace“.
Účastník programu zašle správci programu na MK ČR, odbor OI číslo svého bankovního
účtu včetně konstantního symbolu.
Finanční prostředky, uvedené v „Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce“, budou
následně poukázány na účet příjemce prostřednictvím Uni Credit Bank Czech Republic,
a.s., případně přímo na účty příjemce dotace (způsob poukázání dotačních prostředků
může být upraven Ministerstvem financí).

3.5.
Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a
realizaci programu
Předmětem hodnocení efektivnosti vynaložených zdrojů na přípravu a realizaci
jednotlivých podprogramů bude hodnocení plnění parametrů časových a povinné spoluúčasti
příjemce dotace v minimální výši 20%.
V závěrečném hodnocení podprogramu bude ve smyslu § 4 odst. 1 Vyhlášky MF č.
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
vyjádřeno dosažení efektu splněním daných cílů, a to obnovy památkově chráněných objektů
po zasažení živelnou událostí. V tomto případě bude předmětem hodnocení plnění parametru
časového a stanovené povinné spoluúčasti příjemce dotace.
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3.6.

Kontrolní činnost správce programu

V procesu přípravy akce spočívá kontrolní činnost v posouzení rozsahu poškození, posouzení
vyjádření příjemce, jak bylo vypořádáno pojistné plnění vzhledem ke škodám způsobených
povodní, posouzení věrohodnosti podkladů a technické účelnosti vynakládaných prostředků.
Správce programu má dále právo kontroly zadávací dokumentace výběrových řízení a
uzavíraných smluvních vztahů spojených s realizací akce.
V rámci realizace akce kontroluje správce programu dodržování projektovaných parametrů
akce a soulad vynakládaných prostředků s uzavřenými smluvními vztahy, resp. realizovaným
věcným plněním. Správce programu minimálně jedenkrát v průběhu akce provede kontrolu
stavby nebo se zúčastní kontrolního dne a v rámci závěrečného vyhodnocení akce provede
kontrolu dodržení projektovaných parametrů stavby.
Účastník programu se v průběhu přípravy a realizace akce řídí pokyny správce programu,
kterými je upraven postup v jednotlivých fázích přípravy a realizace v závislosti na výši účasti
státního rozpočtu na financování realizace akce.
Režim kontroly se uplatňuje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

3.7.
Zdůvodnění technicko–ekonomických parametrů podprogramu
a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování
Hlavním cílem podprogramu „Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a
obcí“ je počínaje rokem 2013 postupné odstraňování škod způsobených povodní na
regionálních kulturních památkových objektech. Rozsah škod byl zjišťován šetřením
provedeným věcně příslušnými odbory MK společně s garanty Národního památkového
ústavu, kteří garantují účelné vynakládání finančních prostředků a stanovení priorit při
nedostatku zdrojů.
V rámci obnovy jsou řešeny škody vzniklé na stavebních památkových objektech či
mobiliáři formou oprav a restaurování.
Výše finančních prostředků rozpočtovaná na rok 2013 pokrývá objektivní požadavky na
zahájení oprav a restaurování, nepokrývá však celý zjištěný rozsah škod. Výše účasti státního
rozpočtu na obnově je dána vlastnictvím k předmětnému majetku.

Tabulka rozpočtu podprogramu 134D612 v tis. Kč
do 2013
2014
2015
ROK
vč.
50,000
225,850
0
SR
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2016

2017

2018

celkem

0

0

0

275,850
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4. Podprogram 134D613 – Podpora obnovy kulturních památek
v majetku fyzických osob
4.1.

Specifikace věcných cílů podprogramu

Podprogram 134D613 „Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických
osob“ je zaměřen na podporu odstranění následků škod způsobených živelnými pohromami
na památkových objektech ve vlastnictví fyzických osob . Tato podpora bude poskytována
formou dotace ze státního rozpočtu za podmínky spoluúčasti žadatele v min. výši 20%.
Rozpočtované prostředky budou použity výhradně na obnovu a opravy památkově
chráněných objektů poškozených povodní. Odhadnutá výše škod způsobených povodní a
přívalovými dešti v červnu 2013 na cca 48 kulturních památkách v majetku fyzických osob činní
cca 16,900 mil. Kč.
Podprogram bude postupně aktualizován v souladu s měnícími se požadavky na krytí potřeb
do roku 2018 a doplňován o nové potřeby a zdroje.

4.2.

Podmínky a kritéria pro přidělení dotace

Žadatel o dotaci na záchranu a obnovu památkových objektů předloží správci programu:

1.
2.
3.

Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha)
Prohlášení vlastníka (viz příloha)
Povinné přílohy k žádosti o dotaci:
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) 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.
4) 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,
může být předložena až po registraci akce, ale musí být doložena před poskytnutím
dotace.
5) Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu
provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací,
k nimž se váže tato žádost.
6) 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. V případě přidělení dotace bude materiál
zpětně proplacen po předložení uvedených dokladů a po předložení stanoviska
památkové péče o provedené obnově.
7) Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací
k nimž se váže tato žádost, obsahující:
a) kopii krycího listu
b) kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek
c) kopii položkového rozpočtu (včetně komentovaného výkazu výměr k jednotlivým
9
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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
d) v případě rozdílové kalkulace položek je nutno doložit komentář se zdůvodněním
výše cen. Odborné stanovení ceny bude zasláno v tištěné podobě
e) 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
f) pokud ceny rozpočtu výrazně převyšují ceny obvyklé, Ministerstvo kultury si
vyhrazuje právo snížit navržený příspěvek, resp. příspěvek neudělit
8) Podrobná barevná fotodokumentace včetně popisu současného poškození kulturní
památky povodní r. 2013 nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým
se váže žádost o dotaci a alespoň 1 celkové foto objektu.
Podmínkou pro poskytnutí dotace je Finanční spoluúčasti ve výši min. 20% z nákladů na
obnovu objektu po povodni. V případě pojistného plnění, je částka vyplacená pojišťovnou
považována jako součást spoluúčasti žadatele a dotace může být případně poskytnuta ve výši
rozdílu pojistného plnění a faktickými náklady na obnovu památkově chráněného objektu
Po ukončení akce provede účastník programu VYÚČTOVÁNÍ.

4.3.

Systém hodnocení žádostí o poskytnutí dotace

Při hodnocení jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace se hodnotí tato kritéria:
a) Příčinná souvislost a prokazatelnost vzniku škody živelnou událostí
b) Stupeň zasažení objektu a poškození interiérů.
c) Zničení či poškození zařízení nutných k provozu objektu.
Jednotlivá kritéria se hodnotí počtem bodů 1 - 10.

4.4.
Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené
práce a dodávky hrazené z prostředků státního rozpočtu
Zálohy na práce a dodávky se neposkytují.
Dotační prostředky účelově určené na obnovu kulturních památek, které nejsou v majetku
státu, se poskytují v r. 2013 přes účty vedených u Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.,
v roce 2014 a následujících letech, budou dotační prostředky poukazovány přímo na účty
příjemce dotace, a to do výše uvedené na formuláři „Registrace akce a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace“ vystaveném správcem programu příjemci dotace na konkrétní akci.
-

Kopie Smluv o dílo uzavřených za účelem realizace akce je nutné zaslat správci programu
na MKČR, odbor investic.
Následně bude příjemce dotace zasílat správci programu jednotlivé odsouhlasené a
potvrzené faktury, a to řádně zkontrolované z věcného i finančního hlediska.
V případě, že faktura již byla příjemcem dotace uhrazena, předloží navíc výpis z účtu.
Na již uhrazené faktury lze poskytnout dotaci pouze v daném roce její úhrady (v r. 2014
nelze proplatit dotaci na fakturu uhrazenou v r. 2013).
Na základě faktur bude vystaven formulář „Příkaz k převodu prostředků na účet
příjemce dotace“.
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-

Účastník programu zašle správci programu na MK ČR, odbor OI číslo svého bankovního
účtu včetně konstantního symbolu.
Finanční prostředky, uvedené v „Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce“, budou
následně poukázány na účet příjemce prostřednictvím Uni Credit Bank Czech Republic,
a.s., případně přímo na účty příjemce dotace (způsob poukázání dotačních prostředků
může být upraven Ministerstvem financí).

4.5.
Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a
realizaci podprogramu
Předmětem hodnocení efektivnosti vynaložených zdrojů na přípravu a realizaci
jednotlivých podprogramů bude hodnocení plnění parametrů časových a povinné spoluúčasti
příjemce dotace v minimální výši 20%.
V závěrečném hodnocení podprogramu bude ve smyslu § 4 odst. 1 Vyhlášky MF č.
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
vyjádřeno dosažení efektu splněním daných cílů, a to obnovy památkově chráněných objektů
po zasažení živelnou událostí. V tomto případě bude předmětem hodnocení plnění parametru
časového a stanovené povinné spoluúčasti příjemce dotace

4.6.

Kontrolní činnost správce programu

V procesu přípravy akce spočívá kontrolní činnost v posouzení rozsahu poškození, posouzení
vyjádření příjemce, jak bylo vypořádáno případné pojistné plnění vzhledem ke škodám
způsobených živelnou událostí, věrohodnosti podkladů a technické účelnosti vynakládaných
prostředků. Správce dotace má právo provést kontrolu uzavíraných smluvních vztahů
spojených s realizací akce.
V rámci realizace akce kontroluje správce programu dodržování projektovaných parametrů
akce a soulad vynakládaných prostředků s uzavřenými smluvními vztahy, resp. realizovaným
věcným plněním. Správce programu by měl jedenkrát v průběhu akce provést kontrolu stavby
nebo se zúčastnit kontrolního dne, v rámci závěrečného vyhodnocení akce provede kontrolu
dodržení projektovaných parametrů stavby.
Účastník programu se v průběhu přípravy a realizace akce řídí pokyny správce programu,
kterými je upraven postup v jednotlivých fázích přípravy a realizace v závislosti na výši účasti
státního rozpočtu na financování realizace akce.
Režim kontroly se uplatňuje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

4.7.
Zdůvodnění technicko–ekonomických parametrů podprogramu
a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování
Hlavním cílem podprogramu „Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických
osob“ je počínaje rokem 2013 postupné odstraňování škod způsobených povodní na objektech
a mobiliáři kulturních památek v soukromém vlastnictví. Rozsah škod byl zjišťován šetřením
provedeným věcně příslušnými odbory MK, společně s garanty Národního památkového
ústavu, kteří garantují účelné vynakládání finančních prostředků a stanovení priorit při
nedostatku zdrojů.
V rámci obnovy jsou řešeny škody vzniklé na stavebních objektech a mobiliáři formou
oprav a restaurování.
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Výše finančních prostředků rozpočtovaná na rok 2013 pokrývá objektivní požadavky na
zahájení oprav a restaurování, nepokrývá však celý zjištěný rozsah škod. Výše účasti státního
rozpočtu na obnově je dána vlastnictvím k předmětnému majetku.
Tabulka rozpočtu podprogramu 134D613 v tis. Kč
do 2013
2014
2015
ROK
vč.
5,000
11,900
0
SR

2016

2017

2018

celkem

0

0

0

16,900

5. Podprogram 134D614 - Podpora obnovy kulturních památek v
majetku církví a náboženských společností
5.1.

Specifikace věcných cílů podprogramu

Podprogram 134D614 „Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a
náboženských společností“ je zaměřen na podporu odstranění následků škod způsobených
živelnými pohromami na památkových objektech v majetku církví a náboženských společností.
Tato podpora bude poskytována formou dotace ze státního rozpočtu za podmínky spoluúčasti
žadatele v min. výši 20%. Dotační prostředky budou použity výhradně na obnovu a opravy
památkových objektů poškozených živelnou událostí.
Odhadnutá výše škod na cca 10 památkově chráněných objektech v majetku církví a
náboženských společností činní cca 16,250 mil. Kč
Podprogram bude postupně aktualizován v souladu s měnícími se požadavky na krytí
potřeb v průběhu roku 2013 a doplňován o nové potřeby a zdroje.

5.2.

Podmínky a kritéria pro přidělení dotace

Žadatel o dotaci na záchranu a obnovu památkových objektů předloží správci programu:
1. Žádost o poskytnutí dotace.
2. Investiční záměr zpracovaný v souladu s Vyhláškou MF č. 560/2006 Sb.
v platném znění a Pokynu MF č. R1 – 2010, včetně podrobné barevné
fotodokumentaci současného poškození kulturní památky nebo jejích částí podle druhu
a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci a alespoň 1 celkové foto objektu.
3. Zpracovaný formulář programového financování EDS/SMVS „Dokumentace akce“
(dostupné informace jsou na www.edssmvs.cz ) .
4. Číslo, pod kterým je objekt zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.
5. Čestné prohlášení, zda s žádostí o poskytnutí dotace současně neuplatňuje nárok na
pojistné plnění, v případně že ano, tak uvede výši pojistného plnění.
6. Zprávu o rozsahu poškození objektu a interiérů živelnou pohromou, (podrobný popis).
7. Kopii 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.
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8. Kopii 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. Uvedený doklad
může být předložen až po registraci akce, ale musí být doložen před poskytnutím
dotace.
9. Prohlášení žadatele (vlastníka), že se zavazuje k Finanční spoluúčasti ve výši min.
20% z nákladů na obnovu objektu po povodni. V případě pojistného plnění, je částka
vyplacená pojišťovnou považována jako součást spoluúčasti žadatele a dotace může
být poskytnuta ve výši rozdílu pojistného plnění a faktickými náklady na obnovu
památkově chráněného objektu.

5.3.

Systém hodnocení kritérií žádostí o poskytnutí dotace

Při hodnocení jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace se hodnotí tato kritéria:
a) Příčinná souvislost a prokazatelnost vzniku škody živelnou událostí
b) Stupeň zasažení objektu a poškození interiérů.
c) Zničení či poškození zařízení nutných k provozu objektu.
Jednotlivá kritéria se hodnotí počtem bodů 1 - 10.

5.4.

Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené

práce a dodávky hrazené z prostředků státního rozpočtu
Zálohy na práce a dodávky se neposkytují.
Dotační prostředky účelově určené na obnovu kulturních památek, které nejsou v majetku
státu, se poskytují v r. 2013 přes účty vedených u Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.,
v roce 2014 a následujících letech, budou dotační prostředky poukazovány přímo na účty
příjemce dotace, a to do výše uvedené na formuláři „Registrace akce a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace“ vystaveném správcem programu příjemci dotace na konkrétní akci.
- Kopie Smluv o dílo uzavřených za účelem realizace akce je nutné zaslat správci
programu na MKČR, odbor investic.
- Následně bude příjemce dotace zasílat správci programu jednotlivé odsouhlasené a
potvrzené faktury, a to řádně zkontrolované z věcného i finančního hlediska.
- V případě, že faktura již byla příjemcem dotace proplacena, předloží navíc výpis z účtu.
- Na již uhrazené faktury lze poskytnout dotaci pouze v daném roce její úhrady (v r. 2014
nelze proplatit dotaci na fakturu uhrazenou v r. 2013).
- Na základě faktur bude vystaven formulář „Příkaz k převodu prostředků na účet
příjemce dotace“.
- Účastník programu zašle správci programu na MK ČR, odbor OI číslo svého
bankovního účtu včetně konstantního symbolu.
- Finanční prostředky, uvedené v „Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce“, budou
následně poukázány na účet příjemce prostřednictvím Uni Credit Bank Czech Republic,
a.s., případně přímo na účty příjemce dotace (způsob poukázání dotačních prostředků
může být upraven Ministerstvem financí).
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5.5.
Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a
realizaci programu
Předmětem hodnocení efektivnosti vynaložených zdrojů na přípravu a realizaci
jednotlivých podprogramů bude hodnocení plnění parametrů časových a povinné spoluúčasti
příjemce dotace v minimální výši 20%.
V závěrečném hodnocení podprogramu bude ve smyslu § 4 odst. 1 Vyhlášky MF č.
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
vyjádřeno dosažení efektu splněním daných cílů, a to obnovy památkově chráněných objektů
po zasažení živelnou událostí. V tomto případě bude předmětem hodnocení plnění parametru
časového a stanovené povinné spoluúčasti příjemce dotace

5.6.

Kontrolní činnost správce programu

V procesu přípravy akce spočívá kontrolní činnost v ověření rozsahu poškození, ověření
vyjádření příjemce, jak bylo vypořádáno pojistné plnění vzhledem ke škodám způsobených
povodní, věrohodnosti podkladů a technické účelnosti vynakládaných prostředků, v kontrole
zadávací dokumentace výběrových řízení a uzavíraných smluvních vztahů na realizaci akce.
V rámci realizace akce kontroluje správce programu dodržování projektovaných parametrů
akce a soulad vynakládaných prostředků s uzavřenými smluvními vztahy, resp. realizovaným
věcným plněním. Správce programu alespoň jedenkrát v průběhu realizace akce provede
kontrolu stavby nebo se zúčastní kontrolního dne a v rámci závěrečného vyhodnocení akce
provede kontrolu dodržení projektovaných parametrů stavby.
Účastník programu se v průběhu přípravy a realizace akce řídí pokyny správce programu,
kterými je upraven postup v jednotlivých fázích přípravy a realizace v závislosti na výši účasti
státního rozpočtu na financování realizace akce.
Režim kontroly se uplatňuje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

5.7.
Zdůvodnění technicko–ekonomických parametrů podprogramu
a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování
Hlavním cílem podprogramu „Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a
náboženských společností“ je počínaje rokem 2013 postupné odstraňování škod
způsobených povodní na kulturních památkově chráněných objektech v majetku církví a
náboženských společností. Rozsah škod byl zjišťován šetřením provedeným věcně příslušnými
odbory MK společně s garanty Národního památkového ústavu, kteří garantují účelné
vynakládání finančních prostředků a stanovení priorit při nedostatku zdrojů.
V rámci obnovy jsou řešeny škody vzniklé na stavebních památkových objektech, mobiliáři
formou oprav a restaurování.
Výše finančních prostředků rozpočtovaná na rok 2013 pokrývá objektivní požadavky na
zahájení oprav a restaurování, nepokrývá však celý zjištěný rozsah škod. Výše účasti státního
rozpočtu na obnově je dána vlastnictvím k předmětnému majetku.
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Tabulka rozpočtu podprogramu 134D614 v tis. Kč
do 2013
2014
2015
2016
ROK
vč.
5,000
11,250
0
0
SR

Zpracoval:
Milan Pokorný
referent OI

Schválil:

Ing. Vladimír Brabec
ředitel OI
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2017

2018

celkem

0

0

16,250

