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PPrrooggrraamm  nnaa  zzáácchhrraannuu  aa  oobbnnoovvuu  kkuullttuurrnníícchh  ppaammáátteekk  ÚÚsstteecckkééhhoo  kkrraajjee    

pprroo  rrookk  22001188  

 
 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) vyhlašuje 
Ústecký kraj v souladu s § 36 písm. c), d), § 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Zásadami 
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31 
Z/2016 ze dne 5. 9.2016 (dále „Zásady pro poskytování dotací“) a Koncepcí rozvoje kultury a 
památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou zveřejněny na internetové adrese www.kr-ustecky.cz, 
pokud v tomto Programu není stanoveno jinak. 

OObbssaahh  
 

ČČlláánneekk  II..  

úúččeell  ddoottaaccee  

 
1. Program je zařazen do oblasti „kultura a památková péče“ dle čl. I. odst. 2) Zásad pro poskytování  

dotací. Oblast „kultura a památková péče“ je rovněž oblastí podpory dle článku 3 odst. 1 Zásad 
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. Účelem dotace (podpory) je zachování kulturně 
– historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví 
nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účelu je dosahováno 
prostřednictvím peněžních prostředků, poskytnutých z Programu na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje, uvedených v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj 
www.pamatkovykatalog.cz; národních kulturních památek; movitých i nemovitých kulturních 
památek bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO; ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních 
památek; ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy hradů, zámků, 
církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, 
technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za 
kulturní památku).   

 
2. Dotaci lze použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní 

památky. 
 

3. Dotace není určena na projektové dokumentace, modernizaci kulturních památek a na stavební 
úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové 
péče dle §14 odst. 1 nebo rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

 
4.  Dotace nebude poskytnuta na již dokončený projekt. 

 

ČČlláánneekk  IIII..  

ddůůvvooddyy  ppooddppoorryy  ssttaannoovveennééhhoo  úúččeelluu  
 
Památková péče je specifická oblast kultury. Je součástí kulturního dědictví minulosti, které je 
nedílnou a nepostradatelnou částí duchovního bohatství společnosti. Finanční podpora záchrany a 
obnovy kulturních památek v Ústeckém kraji umožňuje rozšířit povědomí obyvatel kraje o nezbytnosti 
uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou součást života, zlepšit technický stav kulturních 
památek a snížit vysoké procento nejohroženějších památek v kraji, využít existence kulturních 
památek pro prezentaci jedinečnosti kraje z pohledu industriálního a zemědělského dědictví 
nadregionálního významu a pokračovat v již započatém procesu zapsání kulturních památek do 
seznamu Světového dědictví UNESCO. 
 
 

http://www.kr-ustecky.cz/
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ČČlláánneekk  IIIIII..  

ffoorrmmaa  ppooddppoorryy,,  iinnffoorrmmaaccee  oo  ppoovvaazzee  ppooddppoorryy  
 
Podpora se poskytuje ve formě neinvestiční dotace (pro účely Programu dále označovaná pouze jako 
„dotace“). Dotace je poskytována mimo režim veřejné podpory (dotace fyzickým a právnickým osobám 
nenaplňující znaky veřejné podpory), nebo za využití pravidla de minimis (dotace fyzickým osobám a 
právnickým osobám naplňujícím definici „podnik“ a ostatní znaky veřejné podpory). 
 
 

ČČlláánneekk  IIVV..  

ffiinnaannččnníí  rráámmeecc,,  ppřřeeddppookkllááddaannýý  cceellkkoovvýý  oobbjjeemm  ppeenněěžžnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  vvyyččlleenněěnnýýcchh  nnaa  ppooddppoorruu  

ssttaannoovveennééhhoo  úúččeelluu  
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného účelu je 

10 000 000,- Kč. 
 

ČČlláánneekk  VV..    

ookkrruuhh  zzppůůssoobbiillýýcchh  žžaaddaatteellůů  
 
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek nacházejících se na 
území Ústeckého kraje – obce, neziskové organizace, spolky, církve, jiné právnické osoby a 
podnikající i nepodnikající fyzické osoby s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo 
zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj.  
 
Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.  
 
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok. 

ČČlláánneekk  VVII..  

vvýýššee  ddoottaaccee  aa  uuzznnaatteellnnéé  nnáákkllaaddyy  

 
1. Minimální výše poskytované dotace činí 30 tisíc Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom 

kalendářním roce.  
 
2. Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu. 
 
3. V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových 

uznatelných nákladů projektu. 
 
4. Ve výjimečných případech těm žadatelům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné 

náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její obnova je 
podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným 
stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité kulturní památky 
pak odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí 
nad Labem, lze poskytnout dotaci až do výše celkových uznatelných nákladů projektu. 

 
5. Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných 

nákladů projektu. Do výše celkových uznatelných nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, 
který příjemce dotace může uplatnit dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů).  

 
6. Uznatelným nákladem je nezbytný neinvestiční náklad, který není dále definovaný jako 

neuznatelný a splňuje všechny následující podmínky: 

 vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

 vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období 
realizace, 

 byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních 
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady. 

 
7. Neuznatelným nákladem je náklad na: 

 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

 úroky, penále, pokuty a jiné sankce,  
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 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

 nákupy pozemků nebo budov, 

 ztráty z devizových kurzů, 

 reprezentativní pohoštění, 

 nájemné s následnou koupí (leasing), 

 cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto 
právního předpisu, 

 mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, 

 náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc). 
 

ČČlláánneekk  VVIIII..  

llhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  žžááddoossttíí  oo  ddoottaaccii  

žádost o dotaci lze podávat od 11. ledna 2018 do 2. února 2018 
 

Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.  
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

 

ČČlláánneekk  VVIIIIII..  

nnáálleežžiittoossttii  žžááddoossttii  
 

Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“ 
tohoto Programu a povinné přílohy. 
 
Žadatel je povinen předložit kopii smlouvy o dílo s dodavatelem prací (stavebních, příp. 
restaurátorských). Není-li smlouva o dílo podepsána do termínu podání žádosti o dotaci, předloží 
úspěšný žadatel smlouvu o dílo po tomto termínu, nejdéle však do 7 dnů od jejího uzavření. V případě 
restaurátorských prací žadatel se smlouvou o dílo předloží kopii licence k restaurování, vydanou MK 
ČR, znějící na jméno provádějícího restaurátora a opravňující vykonávat práce uvedené ve smlouvě o 
dílo. 

ČČlláánneekk  IIXX..  

zzppůůssoobb  ppooddáánníí  žžááddoossttii,,  kkoonnzzuullttaaččnníí  mmííssttoo  
 

1. Žadatel doručuje žádost o dotaci na předepsaných formulářích včetně povinných příloh osobně 
nebo poštou, nebo do datové schránky Ústeckého kraje s uznávaným elektronickým podpisem 
statutárního zástupce nebo e-mailem s  uznávaným elektronickým podpisem do elektronické 
podatelny. Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Pro posouzení termínu 
podání žádosti je rozhodující den přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 
2. Je-li žádost o dotaci (v jednom vyhotovení) doručována poštou nebo osobně na podatelnu 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené: 
 a) názvem dotačního programu: „Program na záchranu a obnovu kulturních památek 

Ústeckého kraje pro rok 2018“, 
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou, 

 c) textem „NEOTVÍRAT“. 
 

doručena na adresu: 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje,  
odbor kultury a památkové péče, 

Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem 

 
Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují krajem a žadatelům o dotaci se nevracejí. 
Některé dokumenty – např. projektové dokumentace, výkresy, výkazy výměr apod. – se mohou u 
neúspěšných žadatelů na písemný požadavek vrátit žadateli, který si je vyzvedne. 
 
Kontaktní osoby Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: 
Mgr. Jana Cholinská e-mail: cholinska.j@kr-ustecky.cz  telefon: 475 657 259 

mailto:cholinska.j@kr-ustecky.cz


   

 4 

Mgr. Jana Kuráňová e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz  telefon: 475 657 276 

 

ČČlláánneekk  XX..  

kkrriittéérriiaa  pprroo  hhooddnnoocceenníí  žžááddoossttíí  
 
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na předepsaných 
formulářích včetně všech povinných příloh, doručená způsobem a ve lhůtě stanovenými v tomto 
Programu.  Žádosti, které nebudou úplně vyplněny nebo řádně a včas podány, budou z hodnocení 
bez dalšího vyřazeny. 
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a 
požadovaných náležitostí. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále 
jen „odbor kultury a památkové péče“) shromáždí a připraví podklady pro hodnocení žádostí. 
 
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor kultury a památkové péče 
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.  
 
Za formální nedostatky se považují: 
1) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů, 
2) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.  
 
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z 
hodnocení bez dalšího vyřazena. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, 
který naplní podmínky uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací. 
 
Správné a úplné žádosti o dotaci budou předloženy k hodnocení Výběrové hodnotící komisí pro 
hodnocení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého kraje, která 
žádosti vyhodnotí a s odůvodněním doporučí, nebo nedoporučí k poskytnutí dotace příslušným 
orgánům kraje.  

 
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí dle následujících kritérií: 
Potřeba a naléhavost záchrany a obnovy 1) kulturních památek, uvedených v Seznamu ohrožených 
nemovitých památek – zdroj www.pamatkovykatalog.cz; 2) národních kulturních památek; 3) movitých 
i nemovitých kulturních památek bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam 
světového kulturní a přírodního dědictví UNESCO; 4) ohrožených hodnotných architektonických a 
historických kulturních památek; 5) ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy 
a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, 
historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů 
prohlášených za kulturní památku). 
 
 

ČČlláánneekk  XXII..  

llhhůůttaa  pprroo  rroozzhhooddnnuuttíí  oo  žžááddoossttii  
 

O žádosti bude rozhodnuto: 

do konce března 2018 u žádostí, u nichž rozhoduje Rada Ústeckého kraje 

do konce dubna 2018 u žádostí, u nichž rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední 
desce Krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně 
vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni případně 
k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle návrhu schváleného orgánem kraje.  
 

ČČlláánneekk  XXIIII..  

ppooddmmíínnkkyy  pprroo  ppoosskkyyttnnuuttíí  ddoottaaccee  
  

Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Dotaci lze 
použít jen na účel, uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace, při dodržení závazných ukazatelů. 
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen dotaci použít na financování 
projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní 
odpovědnost. 

mailto:kuranova.j@kr-ustecky.cz
http://www.pamatkovykatalog.cz/
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Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta na 
plnění bez DPH. Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s 
předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska 
poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu. 
 
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet 
uvedený v záhlaví smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy.  
 
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako závazný 
ukazatel. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní prostředky 
neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace a neprodleně o této 
skutečnosti informovat poskytovatele. 

 
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy musí být realizované v souladu 
s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace a v souladu se závazným stanoviskem 
výkonného orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 1 nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

ČČlláánneekk  XXIIIIII..  

zzáávvěěrreeččnnéé  vvyyhhooddnnoocceenníí  aa  ffiinnaannččnníí  vvyyppoořřááddáánníí  ddoottaaccee  
 

Závěrečnou zprávu o realizovaném projektu příjemce předkládá do 30 dnů po ukončení realizace 
projektu spolu se závěrečným finančním vypořádáním dotace. Pokud se práce na obnově kulturní 
památky neprovedou ve výši plánovaných celkových nákladů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, má se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího roku, se 
vyúčtování a případné vrácení nevyčerpaných prostředků provádí do 30 dnů od ukončení realizace 
projektu. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje, společně se závěrečnou zprávou.  
 
Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

1. přesné označení příjemce dotace, 
2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace, 
3. popis realizace projektu 
4. kvalitní barevnou fotodokumentaci, zachycující veškeré obnovené části kulturní památky, 
5. položkový rozpis provedených prací, 
6. finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 
Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

1. celkový přehled skutečných nákladů na opravu, obnovu nebo restaurování kulturní památky, 
přehled o čerpání a použití peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních 
prostředků do rozpočtu poskytovatele, přílohou přehledu budou kopie účetních dokladů za 
provedené práce, včetně jednotlivých položkových rozpočtů, 

2. kopii smlouvy o dílo mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, pokud již nebyla dodána, 
společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vznikla-li taková povinnost, 

3. výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže 
je příjemce povinen účetnictví vést, 

4. výpisy z účtu příjemce (pouze z účtu, uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace), ze kterých 
jsou patrné úhrady faktury dodavateli, 

5. v případě hotovostní platby pokladní doklad. 
 

ČČlláánneekk  XXIIVV..  

PPřříílloohhyy  ddoottaaččnnííhhoo  pprrooggrraammuu  

Příloha 1) A – Formulář žádosti o dotaci včetně seznamu povinných příloh 

Příloha 1) B – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

Příloha 1) C – Závazné vzory formulářů příloh k žádosti o dotaci 

Příloha 1) D – Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace 
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Příloha 1) E – Metodický pokyn pro žadatele 

Příloha 1) F – Formulář změna projektu 

 

 
Vyhlášení Programu bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017. 
 
 
 
 
Zveřejněno dne: 12. 12. 2017 

 


