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Dotační program 

na zachování a obnovu památkového fondu 

 
schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové  

číslo ZM/2021/1015 dne 18.01.2021  

 

na základě Čl. III. bodu 5. a v souladu s Čl. VI „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice 

Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2020, kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční 

podpory veřejně prospěšným projektům z rozpočtu Statutárního města Hradec Králové, Pravidla 5P 

(dále jen „Směrnice – Pravidla 5P“) 

 

Program podle § 10c odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

(dále jen zákona o rozpočtových pravidlech) 
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A. Účel, na který může být dotace poskytnuta (§ 10c odst. 2 písm. a) zákona o rozpočtových 

pravidlech a Čl. VI bod 4. a. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P): 

 

Dotační program na obnovu a zachování památkového fondu obsahuje následující podprogramy, 

které určují účel, na který mohou být dotace poskytnuta: 

 

1. Obnova a restaurování nemovitostí 

1.1. Výměna výplní otvorů 

1.2. Obnova a výměna střešní krytiny 

1.3. Obnova fasády 

1.4. Restaurování součástí architektury staveb a nemovitých věcí 

1.5. Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních památek 

1.6. Obnova drobné a zahradní architektury 

1.7. Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR *) 

 

2. Restaurování movitých věcí  

 

3. Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP 

3.1. Publikační činnost 

3.2. Vzdělávací a osvětová činnost 

3.3. Stavebněhistorický průzkum, dendrochronologický průzkum 
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B. Důvody podpory stanoveného účelu (§ 10c odst. 2 písm. b) zákona o rozpočtových 

pravidlech a Čl. VI bod 4. b. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 

5P): 

 

1. Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a 

rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování 

památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti 

poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a 

historie města Hradec Králové. Památkovým fondem se pro účely programu rozumí kulturní 

památky, nemovitosti v plošně chráněných územích a památkových ochranných pásmech a tzv. 

památky místního významu, za které se považují movité i nemovité věci, jejichž kulturně 

historické hodnoty jsou významné pro město (Čl. IV „Obecné cíle a záměry jednotlivých dotačních 

programů (zdůvodnění dotačního programu)“, bod „5. Dotace na zachování a obnovu 

památkového fondu“ Směrnice - Pravidel 5P). 

2. Dotace podle bodu A.1, A.2 a A.3.3 se poskytují na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo 

obnovou kulturní památky prohlášené na základě zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, 

nebo nemovitosti, která není kulturní památkou, ale leží v památkově chráněném území (tj. na 

území městské památkové rezervace Hradec Králové (dále jen "MPR") vyhlášené výnosem 

Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987 o 

prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, 

Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, 

Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, 

souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit 

Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u 

Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace (dále jen "Výnos MK") nebo na území městské 

památkové zóny (dále jen „MPZ“) prohlášené vyhláškou Východočeského krajského národního 

výboru v Hradci Králové O prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích 

Východočeského kraje ze dne 17. října 1990 s účinností od 1. listopadu 1990 nebo na území 

ochranného pásma městské památkové rezervace v Hradci Králové (dále jen „OP MPR“) 

vyhlášené rozhodnutím Okresního národního výboru Hradec Králové, Odboru kultury, č.j. 847 ze 

dne 08.12.1987 o určení ochranného pásma městské památkové rezervace v Hradci Králové (dále 

jen „Rozhodnutí OkNV“). 

3. Dotace podle bodu A.1, A.2 a A.3.3 se poskytují také na zvýšené náklady spojené se zachováním 

nebo obnovou tzv. památek místního významu, za které se považují nemovité věci, jejichž 

kulturně historické hodnoty jsou významné pro město Hradec Králové a jsou umístěné na území 

města Hradec Králové. 

4. Dotace podle bodu A.3.1, A.3.2 a A.3.3 se poskytují na zvýšené náklady veřejně prospěšných 

projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města 

Hradec Králové a historie města Hradec Králové. 

5. Dotační program je zřízen v souladu s následujícími právní předpisy: 

5.1. v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

5.2. v souladu s ustanovením § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

5.3. v souladu se Směrnicí – Pravidly 5P. 
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C. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu (§ 10c odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech a Čl. VI bod 4. c. 

„Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P): 

 

 Podprogram 1. kolo **) 2. kolo **) 

1 Obnova a restaurování nemovitostí ------------------ ------------------ 

1.1 Výměna výplní otvorů 3 500 000 Kč *) 

1.2 Obnova a výměna střešní krytiny 1 000 000 Kč ------------------ 

1.3 Obnova fasády 2 000 000 Kč ------------------ 

1.4 Restaurování součástí architektury staveb a nemovitých věcí 500 000 Kč ------------------ 

1.5 
Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních 
památek 558 000 Kč ------------------ 

1.6 Obnova drobné a zahradní architektury 200 000 Kč ------------------ 

1.7 Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR ****) 500 000 Kč ------------------ 

  

2 Restaurování movitých věcí  500 000 Kč ------------------ 

  

3 Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP ------------------ ------------------ 

3.1 Publikační činnost 300 000 Kč ------------------ 

3.2 Vzdělávací a osvětová činnost 50 000 Kč ------------------ 

3.3 Stavebněhistorický průzkum, dendrochronologický průzkum 300 000 Kč *) 

  ------------------ ------------------ 

 Celkem 9 408 000 Kč *) 

 
Celkem za 1. a 2. kolo 9 408 000 Kč ***) 

*) 2. kolo může být vyhlášeno na základě rozhodnutí příslušné komise v případě, že nebude v daném 
roce rozdělen celkový objem finančních prostředků v prvním kole 

**) předpokládané rozdělení celkové částky schválené v rozpočtu města na jednotlivé účely podpory 
je v kompetenci příslušné komise 

***) částka „Celkem za 1. a 2. kolo“ je jako závazný ukazatel schvalována zastupitelstvem města jako 
poskytovatelem při schvalování rozpočtu města pro příslušný rok – uvedená částka je navržena, resp. 
schválena zastupitelstvem města pro rok 2021 – pro následující roky částka „Celkem za 1. a 2. kolo“ 
bude při vyhlášení dotačního programu aktualizována podle aktuálně schváleného rozpočtu  

****) výše musí odpovídat podmínkám dotačního programu  Ministerstva kultury  – Program 
regenerace MPR a MPZ, viz www.mkcr.cz 
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D. Maximální výše dotace v jednotlivém případě a kritéria pro stanovení výše podpory            

(§ 10c odst. 2 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech a Čl. VI bod 4. d. „Specifické 

podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P) 

 

1. Maximální výše podpory v jednotlivém případě je omezena následujícími kritérii (viz dále Tabulka 

A a Tabulka B), která musí přiznaná podpora splňovat současně: 

1.1. Maximální výše podpory vyjádřená v % uznatelných nákladů je stanovena následovně: 

Tabulka A. 

 Podprogram 
žadatelé 

skupiny A 
žadatelé 

skupiny B 

1 Obnova a restaurování nemovitostí 

1.1 Výměna výplní otvorů 

50 % 75 % 

1.2 Obnova a výměna střešní krytiny 

1.3 Obnova fasády 

1.5 
Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních 
památek 

1.6 Obnova drobné a zahradní architektury 

1.7 Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR podle programu MK *) 

1.4 Restaurování součástí architektury staveb a nemovitých věcí 90 % 

 

2 Restaurování movitých věcí  90 % 

 

3 Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP 

3.1 Publikační činnost 50 % 75 % 

3.2 Vzdělávací a osvětová činnost 50 % 75 % 

3.3 Stavebněhistorický průzkum, dendrochronologický průzkum 50 % 75 % 

 

 
Skupiny žadatelů pro stanovení maximální výše podpory 

A fyzické a právnické osoby mimo osob uvedených v skupině B 

B 

zapsané spolky, školské právnické osoby, registrované církevní právnické osoby, nadace, 
veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, muzea, galerie, obecně prospěšné instituce, které 
nejsou založeny za účelem podnikání 

  

*) viz www.mkcr.cz 

 

1.2. Maximální výše podpory podané žádosti je stanovena pro každý podprogram následovně: 

Tabulka B. 

 Podprogram Kč 

1 Obnova a restaurování nemovitostí 
 1.1 Výměna výplní otvorů =Po*Uo 

 

Po ... plocha výplní měřená na exteriérové straně jako rozvinuté plochy vymezená nadpražím, 

ostěními a parapetem [m2],  
Uo ... jednotková výše dotace stanovená jako 50 % průměru uznatelných nákladů v Kč/m2 po 
vyloučení mimořádně nízkých a mimořádně vysokých uznatelných nákladů, které se 

vypočítávají z podaných žádostí [Kč/m2], která se stanoví zvlášť pro okenní výplně, vč. 
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balkónových dveří, zvlášť pro dveře a zvlášť pro výkladce. 

1.2 Obnova a výměna střešní krytiny =Pk*Uk ... avšak max. 250 000 Kč 

 

Pk ... plocha střechy s odečtením střešních oken [m2],  
Uk ... jednotková výše dotace stanovená jako 50 % průměru uznatelných nákladů v Kč/m2 po 
vyloučení mimořádně nízkých a mimořádně vysokých uznatelných nákladů, které se 

vypočítávají z podaných žádostí [Kč/m2].  
 

1.3 Obnova fasády =Pf*Uf... avšak max. 350 000 Kč  

 

Pf ... plocha fasády s odečtením otvorů [m2],  
Uf ... jednotková výše dotace stanovená jako 50 % průměru uznatelných nákladů v Kč/m2 po 
vyloučení mimořádně nízkých a mimořádně vysokých uznatelných nákladů, které se 

vypočítávají z podaných žádostí [Kč/m2], v odůvodněných případech se stanoví zvlášť pro 
fasády se štukovými prvky, zvlášť pro fasády z tvrdé škrabané omítky a zvlášť pro fasády 
obložené obkladem nebo z lícových cihel. 
 

1.4 
Restaurování součástí architektury staveb a 
nemovitých věcí 

max. 150 000 Kč v součtu pro jednoho 
žadatele v jednom roce 

1.5 
Obnova interiéru a obnova částí nemovitých 
kulturních památek 

max. 75 000 Kč v součtu pro jednoho 
žadatele v jednom roce 

1.6 Obnova drobné a zahradní architektury 
max. 40 000 Kč v součtu pro jednoho 
žadatele v jednom roce 

1.7 Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR 
v rozmezí 10 až 25 % z uznatelných 
nákladů podle pravidel MK ČR *) 

   

2 Restaurování movitých věcí  
max.  100 000 Kč v součtu pro jednoho 
žadatele v jednom roce  

   

3 Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP  

3.1 Publikační činnost 
max. 75 000 Kč v součtu pro jednoho 
žadatele v jednom roce 

3.2 Vzdělávací a osvětová činnost 
max. 25 000 Kč v součtu jednoho pro 
žadatele v jednom roce 

3.3 
Stavebněhistorický průzkum, 
dendrochronologický průzkum 

max. 150 000 Kč v součtu pro jednoho 
žadatele v jednom roce 

   

*) viz www.mkcr.cz 
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E. Okruh způsobilých žadatelů (§ 10c odst. 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech a Čl. VI 

bod 4. e. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P) 

 

1. Způsobilí žadatelé jsou: 

 

 Podprogram  

1 Obnova a restaurování nemovitostí  

1.1 Výměna výplní otvorů 

fyzické a právnické osoby, které jsou
vlastníky nemovitosti ležící v Hradci Králové

mimo vyjmenovaných v bodu E.1.2.

1.2 Obnova a výměna střešní krytiny 

1.3 Obnova fasády 

1.4 
Restaurování součástí architektury staveb a 
nemovitých věcí 

1.5 
Obnova interiéru a obnova částí nemovitých 
kulturních památek 

1.6 Obnova drobné a zahradní architektury 

1.7 Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR 
vlastník kulturní památky – stavby ležící na 

území MPR a MPZ Hradec Králové *) 

  

2 Restaurování movitých věcí  
vlastník movité věci umístěné v Hradci 

Králové 

  

3 Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP 

3.1 Publikační činnost fyzické a právnické osoby mimo 
vyjmenovaných v bodu E.1.2 3.2 Vzdělávací a osvětová činnost 

3.3 
Stavebněhistorický průzkum, 
dendrochronologický průzkum 

fyzické a právnické osoby, které jsou
vlastníky nemovitosti ležící v Hradci Králové

mimo vyjmenovaných v bodu E.1.2.

   

*) viz www.mkcr.cz 

 

1.1. V případě nemovitosti rozdělené na jednotky (podle § 1158 NOZ a následující) je za 

způsobilého žadatele – vlastníka nemovitosti ležící v Hradci Králové považován: 

a) vlastník jednotky, pokud práce, na které se žádá o finanční podporu, se týkají části 

jednotky v jeho vlastnictví, tuto skutečnost žadatel doloží kopií prohlášení (podle 

§ 1166 NOZ) nebo 

b) všichni vlastníci jednotek (podle § 1194 NOZ), pokud práce, na které se žádá o finanční 

podporu, se týkají společných částí nemovitosti, tuto skutečnost žadatel doloží kopií 

prohlášení (§ 1166 NOZ). 

1.2. Nezpůsobilým žadatelem jsou: fyzické nebo právnické osoby poskytující v roce podání 

žádostí finanční dotace na stejný účel. 

1.3. Za způsobilého žadatele rovného postavení vlastníka nemovitosti se považuje i osoba, která 

je zapsaná v katastru nemovitostí s právem hospodaření s touto nemovitostí. 
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F. Lhůta pro podání žádosti (§ 10c odst. 2 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlech a Čl. VI 

bod 4. f. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P): 

 

1. Lhůty pro podání žádostí jsou každoročně stanoveny příslušnou komisí po schválení závazného 

ukazatele v rozpočtu pro tento dotační program: 

 

 Podprogram 1. kolo **) 2. kolo **) 

1 Obnova a restaurování nemovitostí 

1.1 Výměna výplní otvorů --------------- --------------- 

1.2 Obnova a výměna střešní krytiny 

--------------- --------------- 

1.3 Obnova fasády 

1.4 Restaurování součástí architektury staveb a nemovitých věcí 

1.5 
Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních 
památek 

1.6 Obnova drobné a zahradní architektury 

1.7 Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR podle programu MK ČR *) 

    

2 Restaurování movitých věcí  --------------- --------------- 

  

3 Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP 

3.1 Publikační činnost 

--------------- 

--------------- 

3.2 Vzdělávací a osvětová činnost --------------- 

3.3 Stavebněhistorický průzkum, dendrochronologický průzkum --------------- 

    

*) viz www.mkcr.cz 

**) lhůty pro podání žádosti pro každý rok stanovuje příslušná komise 
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G. Kritéria pro hodnocení žádosti (§ 10c odst. 2 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlech a Čl. 

VI bod 4. g. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P): 

 

1. V souladu s Čl. XI „Postup žadatele a orgánů města při poskytování dotací“ bod 6. Směrnice - 

Pravidel 5P žádosti podané po termínu (viz výše bod F. „Lhůta pro podání žádosti“) jsou 

vyloučeny z dalšího projednávání. 

2. Příslušný odbor a příslušná komise postupuje podle  Čl. XI „Postup žadatele a orgánů města při 

poskytování dotací“ Směrnice – Pravidel 5P.  

3. Všechny žádosti, včetně doplňujících podání, kterými žadatel odstranil nedostatky žádosti, jsou 

předloženy příslušné komisi, která je hodnotí ve dvou krocích. 

4. Nejprve jsou všechny žádosti příslušnou komisí hodnoceny podle Všeobecných kritérií. Žadatel 

jehož žádost nesplní všeobecná kritéria nemůže být příjemcem finanční podpory z tohoto 

dotačního programu. 

4.1. Žádosti o dotaci z podprogramu č. 1 u kulturních památek, nemovitostí v památkově 

chráněném území nebo v památkovém ochranném pásmu nebo z podprogramu č. 2 u 

kulturních památek, u kterých není doloženo pro provedení prací, na které se žádá o 

finanční podporu, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané podle § 14 

odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. a to příp. s doložkou nabytí právní moci, je-li 

vydáno formou správního rozhodnutí, nesplnila Všeobecná kritéria. 

4.2. Žádosti v podprogramu č. 1 u kulturních památek, nemovitostí v památkově chráněném 

území nebo v památkovém ochranném pásmu nebo  z podprogramu č. 2 u kulturních 

památek, u kterých není dána povinnost pro provedení prací, na které se žádá o finanční 

podporu si vyžádat, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané zákona          

č.  20/1987 Sb., jsou vyloučeny z dalšího projednávání. 

4.3. Žádosti o dotaci z podprogramu č. 1, u kterých není doloženo stavební povolení s doložkou 

nabytí právní moci, souhlas s ohlášením stavby nebo jiné vyjádření místně příslušného 

stavebního úřadu, je-li právními předpisy vyžadováno, jsou vyloučeny z dalšího 

projednávání. 

4.4. Žádosti o dotaci z podprogramu č. 1 a 2, ve kterých jsou navrhovány práce, které jsou v 

rozporu s vydaným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, jsou vyloučeny z 

dalšího projednávání. 

4.5. Žádosti o dotaci z podprogramu č. 1 a 2 žadatelů, kteří se dopustili porušení zákona 

č. 20/1987 Sb., tím že v předcházejících 5 letech prováděli práce bez závazného stanoviska 

orgánu státní památkové péče nebo v rozporu s ním, jsou vyloučeny z dalšího projednávání. 

5. Žádosti, které splnily Všeobecná kritéria, jsou příslušnou komisí hodnoceny podle specifických 

kritérií podprogramů v závislosti na účelu podané žádosti. Žádosti o dotaci jsou hodnoceny 

v následujícím pořadí: žádosti o dotaci z podprogramu č. 1.7. ve výši splňující podmínky MK ČR, 

žádosti o dotaci z podprogramu č. 1.1., č. 1.2., č. 1.3., č. 3.3., č. 1.4. ve výši stanovené podle části 

D. Programu a žádosti o dotaci z podprogramu č. 1.5., č. 1.6., č. 2. č. 3.1. a č. 3.2. a to až do 

vyčerpání závazného ukazatele ve schváleném rozpočtu. 
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6. Podprogram č. 1. Obnova a restaurování nemovitostí – specifická kritéria 

6.1. Podprogram č. 1.1. Výměna výplní otvorů 

 

č. Typ prací Hodnocení 

1 Výměna výplní otvorů – oken a balkónových dveří – za 
repliky dosud dochovaných výplní z doby výstavby objektu 
nebo z doby přestavby, která jsou součástí hodnot objektu 
(tj. typ oken dvojité za dvojité, jednoduché za jednoduché, 
zdvojené za zdvojené) – za repliky se považují výplně otvorů 
s profilací, rozměry a materiálem rámů a křídel odpovídající 
originálu, totožného způsobu otvírání, bez plastových a 
hliníkových doplňků;  přípustné je osazení izolačního 
dvojskla. 

splňuje podmínky 
programu  

2 Výměna výplní otvorů – vstupních dveří ve fasádách – za 
repliky dosud dochovaných výplní z doby výstavby  nebo 
z doby přestavby, která jsou součástí hodnot objektu – za 
repliky se považují výplně otvorů s profilací,  rozměry a 
materiálem rámů a křídel odpovídající originálu, totožného 
způsobu otvírání, bez plastových a hliníkových doplňků;  
přípustné je osazení izolačního skla bez vlivu na rozšíření 
profilů rámů křídel. 

splňuje podmínky 
programu 

3 Výměna oken jednoduchých, dvojitých nebo zdvojených ve 
fasádách mimo uzavřený vnitroblok (u KP i v uzavřeném 
vnitrobloku) za okna jednoduchá, dvojitá nebo zdvojená – 
archivně doložené repliky (vizuální návrat k zaniklému stavu 
– za repliky se nepovažují okna se současným detailem 
zpracování a  moderními doplňky v exteriéru tj. hliníkovými 
nebo plastovými okapničkami, rámovými okapničkami         
a pod. nebo okna nečleněná). 

splňuje podmínky 
programu 

4 Výměna vchodových dveří ve fasádách mimo uzavřený 
vnitroblok (u KP i v uzavřeném vnitrobloku) za archivně 
doložené repliky zaniklých výplní z doby výstavby (návrat k 
zaniklému stavu – za repliky se nepovažují dveře se 
současným detailem zpracování a moderními doplňky v 
exteriéru). 

splňuje podmínky 
programu 

5 Výměna výplní otvorů – výkladců za repliky dochovaných 
výplní z doby výstavby (za repliky se nepovažují výkladce se 
současným detailem zapracování a moderními doplňky 
v exteriéru). 

splňuje podmínky 
programu 

6 Repase dochovaných výplní z doby výstavby objektu nebo 
z doby přestavby, která jsou součástí hodnot objektu. 

splňuje podmínky 
programu 

7 Výměna výplní otvorů za plastové, hliníkové a tzv. EURO 
(jednoduché, z lepených profilů s moderními doplňky – 
hliníkové okapnice a pod.). 

nesplňuje podmínky 
programu 

8 Výměna dochovaných výplní z doby výstavby za plastová 
nebo typ EURO  mimo výše uvedené. 

nesplňuje podmínky 
programu 
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6.2. Podprogram č. 1.2. Obnova a výměna střešní krytiny  

 

6.3. Podprogram č. 1.3. Obnova fasády 

č. Typ prací Hodnocení  

1 Výměna dochované krytiny z doby výstavby objektu za 
typově a barevně shodnou (tj. pálená tašková za pálenou 
taškovou, šablony za šablony atd.) mimo povlakové a 
plechové krytiny plochých střech. 

splňuje podmínky 
programu 

2 Výměna stávající krytiny jako návrat k zaniklému archivně 
doloženému stavu mimo povlakové a plechové krytiny 
plochých střech nebo střech s malým spádem. 

splňuje podmínky 
programu 

3 Výměna stávající krytiny z šablon (tzv. eternit) za krytinu z 
replik šablon barevně a rozměrově obdobných. 

splňuje podmínky 
programu 

4 Výměna stávající krytiny za asfaltový šindel, betonovou 
tašku, plechové šablony, povlakovou krytinu, plechovou 
krytinu, foliovou krytinu, plastové nebo laminátové krytiny 
a zatravněnou střechu, pokud se nejedná o případy 
odpovídající bodu 1. a 2.  

nesplňuje podmínky 
programu 

č. Typ prací Hodnocení  

1 Obnova fasády se štukovými prvky (profilované římsy, 
suprafenestry, konzoly, kytky, vlysy, masky atd.) 
štukatérskou technologií nebo odlitky podle doloženého 
stavu z doby výstavby včetně nátěru vápennou nebo 
silikátovou barvou. 

splňuje podmínky 
programu 

2 Obnova fasády z tvrdé škrabané omítky (tzv. břízolit nebo 
tzv. šlechtěná omítka (z 30. let. 20. stol.) podle doloženého 
stavu z doby výstavby, probarvená ve hmotě bez nátěru 
nebo tvrdé z tzv. umělého kamene podle doloženého stavu 
z doby výstavby) kamenicky opracované bez nátěru podle 
doloženého stavu z doby výstavby. 

splňuje podmínky 
programu 

3 Obnova fasády obložené kamenným nebo keramickým 
obkladem nebo z lícových cihel bez nátěru podle 
doloženého stavu z doby výstavby, a to včetně výroby replik 
obkladů – za repliky se považují obklady stejné barevnosti, 
velikosti, materiálu, struktury povrchu a tvaru hran a 
současně musí byt použito spárování stejného typu, šířky a 
charakteru. 

splňuje podmínky 
programu 

4 Obnova fasády štukové hladké nebo s jednoduchými 
architektonickými prvky natírané nezařazené pod bod 1 či 
nenatírané a mimo uzavřený vnitroblok podle doloženého 
stavu z doby výstavby. 

splňuje podmínky 
programu 

5 Částečná obnova fasády z tvrdé škrabané omítky (tzv. 
břízolit nebo tzv. šlechtěná omítka podle doloženého stavu 
z doby výstavby) mimo uzavřený vnitroblok, probarvená ve 
hmotě s pozdějším sjednocujícím nátěrem, jako replika  se 

splňuje podmínky 
programu 



 
Dotační program na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové 

číslo ZM/2021/1015 dne 18.01.2021 
Stránka 12 z 22 

 

6.4. Podprogram č. 1.4. Restaurování součástí architektury staveb a nemovitých věcí 

Výše dotace se zjistí vzájemným porovnáním s obvyklými náklady a obvyklou podporou. 

 

6.5. Podprogram č. 1.5. Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních památek 

vzhledem přibližujícím se doloženému stavu z doby 
výstavby – za částečnou obnovu se považuje otlučení 
stávající omítky do 50 % plochy, bez cementových lepidel a 
perlinky ve skladbě. 

6 Obnova fasády zateplené a fasády ze stěrkových materiálů, 
stavebních lepidel, perlinky a akrylátových a silikonových 
nátěrů. 

nesplňuje podmínky 
programu 

7 Obnova zavěšených fasád a strukturálních fasád bez ohledu 
na výplň nebo ze soudobých obkladových materiálů (cetris, 
plechy, kamenné desky a pod.). 

nesplňuje podmínky 
programu 

č. Typ prací Hodnocení  

1 Restaurování součástí architektury – architektonické články 
na fasádách. 

splňuje podmínky 
programu 

2 Restaurování součástí architektury – sochy a plastiky na 
fasádách. 

splňuje podmínky 
programu 

3 Restaurování okenních a dveřních vitráží ve výplních otvorů 
ve fasádách. 

splňuje podmínky 
programu 

4 Restaurování maleb na fasádách. splňuje podmínky 
programu 

5 Restaurování sgrafit na fasádách. splňuje podmínky 
programu 

6 Restaurování uměleckých a uměleckořemeslných prvků na 
fasádách mimo uzavřený vnitroblok. 

splňuje podmínky 
programu 

7 Restaurování součástí architektury kulturních památek 
umístěné ve veřejně přístupných, pravidelně nebo 
příležitostně veřejnosti přístupných prostorách (veřejný 
prostor, galerie, muzeum, kostely atd.) bez vybírání 
vstupného. 

splňuje podmínky 
programu 

8 Restaurování součástí architektury umístěné v soukromých 
prostorách nebo prostorách přístupných pro pozvané nebo 
je-li vybíráno vstupné. 

nesplňuje podmínky 
programu 

Pozn.: Za restaurování podle pol. č. 1 až 6 se považuje, mimo 
restaurování podle zákona státní památkové péči, i obnova 
nebo rekonstrukce uměleckých a uměleckořemeslných částí. 

 

č. Typ prací Hodnocení 

1 Mimořádně náročná obnova viditelných konstrukcí interiérů 
veřejných budov kulturních památek (školy, banky, kostely, 

splňuje podmínky 
programu 
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Výše dotace se zjistí vzájemným porovnáním s obvyklými náklady a obvyklou podporou. 

 

6.6. Podprogram č. 1.6. Obnova drobné a zahradní architektury 

Výše dotace se zjistí vzájemným porovnáním s obvyklými náklady a obvyklou podporou. 

 

6.7. Podprogram č. 1.7. Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR 

Hodnocení žádosti a výše dotace se stanovuje v souladu s pravidly Programu regenerace MPR a MPZ 

vyhlášeného MK ČR (viz www.mkcr.cz). 

6.8. Podprogram č. 2.  Restaurování movitých věcí – specifická kritéria 

administrativní budovy a pod.) pravidelně veřejnosti 
přístupných prostor (haly, chodby, sály, schodiště, 
reprezentativní místnosti a pod.) bez vybírání vstupného – za 
pravidelně přístupný prostor se považuje přístup v rozsahu 
minimálně 5 dnů v týdnu v rozsahu minimálně 6 hodin – za 
mimořádně náročnou obnovu interiéru se považují práce, 
jejichž zvýšené náklady jsou vyvolány závazným stanoviskem 
orgánu státní památkové péče. 

2 Běžná obnova interiéru kulturních památek nebo její údržba 
(hladké omítky, malby a pod.) nebo práce prováděné ve 
prospěch vlastníka nemovitosti (sanace vlhkosti, statické 
zajištění, vestavba do podkroví, technické vybavení a pod.). 

nesplňuje podmínky 
programu 

3 Jakékoliv práce v interiéru příležitostně nebo nepravidelně 
veřejnosti přístupném a v interiéru soukromém nebo 
přístupném pro pozvané nebo za vstupné. 

nesplňuje podmínky 
programu 

č. Typ prací Hodnocení  

1 Obnova umělecké nebo uměleckořemeslné věci s historickou 
hodnotou (převážně do roku 1950) umístěné ve veřejnosti 
přístupných areálech nebo ve vizuálním kontaktu 
z veřejného prostranství (např. kované oplocení, zahradní 
altán  a pod.). 

splňuje podmínky 
programu 

2 Obnova náhrobků a pomníků s uměleckými nebo umělecko-
řemeslnými součástmi. 

splňuje podmínky 
programu 

3 Obnova umělecké nebo umělecko-řemeslné věci s 
historickou hodnotou (do roku 1950 nebo i po roce 1950) 
umístěné ve veřejnosti nepřístupných areálech nebo bez 
vizuálního kontaktu z veřejného prostranství. 

nesplňuje podmínky 
programu 

č. Typ prací Hodnocení  

1 Restaurování movité věci umístěné ve veřejně přístupných 
prostorách bez omezení nebo v prostorách pravidelně 
veřejnosti přístupných na území města Hradec Králové 
(veřejný prostor, galerie, muzeum, kostely atd.) bez 
vybírání vstupného – za pravidelně přístupný prostor se 
považuje přístup v rozsahu minimálně 5 dnů v týdnu 
v rozsahu minimálně 6 hodin. 

splňuje podmínky 
programu 
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Výše dotace se zjistí vzájemným porovnáním s obvyklými náklady a obvyklou podporou. 

 

7. Podprogram č. 3. Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP – specifická kritéria 

7.1. Podprogram č. 3.1. Publikační činnost 

Výše dotace se zjistí vzájemným porovnáním s obvyklými náklady a obvyklou podporou. 

 

7.2. Podprogram č. 3.2. Vzdělávací a osvětová činnost 

2 Restaurování movité věci umístěné v příležitostně nebo 
nepravidelně veřejnosti přístupném prostoru a v interiéru 
soukromém nebo přístupném pro pozvané nebo za 
vstupné. 

nesplňuje podmínky 
programu 

3 Movitá věc není trvale umístěna v Hradci Králové. nesplňuje podmínky 
programu 

č. Typ prací Hodnocení  

1 Publikace vztahující se k urbanismu, veřejnému 
prostoru, architektuře, sochařskému umění, výtvarnému 
umění, uměleckořemeslným prvkům a věcem, 
památkám a historii města Hradec Králové. 

splňuje podmínky 
programu 

2 Monografie architektů, stavebních inženýrů, designérů, 
veřejných osobností a umělců, kteří jsou svoji tvorbou 
v oblasti urbanismu, architektury, výtvarného umění a 
s ním spojených uměleckých a uměleckořemeslných 
součástí realizovali v Hradci Králové nebo byli životem  
nebo tvorbou spojeni s městem Hradec Králové. 

splňuje podmínky 
programu 

3 Sborníky z vědeckých a vzdělávacích aktivit vztahujících 
se mj. k urbanismu, veřejnému prostoru, architektuře, 
výtvarnému umění, uměleckořemeslným prvkům a 
věcem, památkám a historii města Hradec Králové. 

splňuje podmínky 
programu 

4 Beletrie, dětské publikace (mimo vzdělávacích publikací  
o architektuře a umění se vztahem k Hradci Králové), 
publikace určené pro podporu cestovního ruchu, 
brožury a publikace s tématem nesouvisející s městem 
Hradec Králové.  

nesplňuje podmínky 
programu 

5 Letáky, pohlednice, kalendáře, pozvánky a další tisky. nesplňuje podmínky 
programu 

č. Typ prací Hodnocení 

1 Vědecké, osvětové a vzdělávací aktivity uskutečněné 
v Hradci Králové a vztahující se k urbanismu, veřejnému 
prostoru, architektuře, výtvarnému umění,  
uměleckořemeslným prvkům a věcem, památkám a 
historii města Hradec Králové. 

splňuje podmínky 
programu 

2 Akce se koná mimo Hradec Králové. nesplňuje podmínky 
programu 
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Výše dotace se zjistí vzájemným porovnáním s obvyklými náklady a obvyklou podporou. 

 

7.3. Podprogram č. 3.3 Stavebněhistorický průzkum, dendrochronologický průzkum 

 

Výše dotace se zjistí vzájemným porovnáním s obvyklými náklady a obvyklou podporou. 

 

 

H. Lhůta pro rozhodnutí žádostí (§ 10c odst. 2 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlech a Čl. 

VI bod 4. h. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P): 

 

Lhůta pro rozhodnutí o podaných žádostech je 6 měsíců od vyhlášeného termínu pro jejich podávání. 

 

3 Jiný případ nedefinovaný pod bodem č. 1.  nesplňuje podmínky 
programu 

č. Typ prací Hodnocení 

1 Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum 
staveb ležících na území města Hradec Králové včetně 
soupisu hodnotných prvků  v rozsahu metodiky NPÚ. 

splňuje podmínky 
programu 

2 Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum 
staveb a parků ležících na území města Hradec Králové 
zpracovaný metodou prostorové identifikace včetně 
soupisu hodnotných prvků  v rozsahu metodiky NPÚ. 

splňuje podmínky 
programu 

3 Stavebněhistorický průzkum parků a veřejných prostorů 
ležících na území města Hradec Králové. 

splňuje podmínky 
programu 

4 Dendrochronologický průzkum staveb ležících na území 
města Hradec Králové. 

splňuje podmínky 
programu 

5 SHP zpracované v rozporu s metodikou NPÚ, nebo 
průzkum nemovitosti neležící na území města. 

nesplňuje podmínky 
programu 
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I. Podmínky pro poskytnutí dotace (§ 10c odst. 2 písm. i) zákona o rozpočtových pravidlech a 

Čl. VI bod 4. i. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P): 

 

1. Podmínky pro poskytování dotace nebo nenávratné finanční výpomoci jsou stanoveny: 

1.1. zákonnými předpisy, 

1.2. Směrnicí – Pravidly 5P, 

1.3. těmito podmínkami dotačního programu, které v souladu s Čl. VI „Specifické podmínky 

dotačních programů“ bod 2. Směrnice – Pravidel 5P mají v případě rozporu přednost před 

úpravou ve Směrnici – Pravidlech 5P, 

1.4. vymezením uznatelných a neuznatelných nákladů a podmínkami. 

 

a) Podprogram č. 1.1. Výměna výplní otvorů 

  Uznatelné náklady   truhlářské, sklenářské, zámečnické, kovářské, štukatérské (v rozsahu 
  související s výměnou výplní) a natěračské práce 

  montáž 

  dokumentace, fotodokumentace (do výše 2.500 Kč) pro ZS 

  pískovaná skla, vitráže – repase, replika 

  kování – historické repliky 

  Neuznatelné náklady   poplatky za skládku a za likvidaci odpadu, demontáž,  
  doprava 

  zednické, klempířské (mimo KP) a malířské práce 

  bezpečnostní kování, fólie, elektroinstalace, vnitřní parapety (mimo 
  KP) 

  bourací práce 

  další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku vyhlášení programu do 31. prosince 

roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení 

programu. 

 

b) Podprogram č. 1.2. Obnova a výměna střešní krytiny 

  Uznatelné náklady   pokrývačské práce 

  klempířské práce 

  zámečnické, kovářské, truhlářské a natěračské práce 

  zednické a štukatérské práce - jen štíty, atiky a nadstřešní části  
  komínů a příčných zdí 

  tesařské – jen u kulturních památek 

Neuznatelné náklady   poplatky za skládku a za likvidaci odpadu, demontáž krytiny 

  lešení, bourací práce 

  sanace dřevokazných škůdců – mimo KP 

  tesařské – mimo kulturních památek 

  zednické – mimo štítů, atik a nadstřešních částí komínů a příč. zdí 

  práce spojené s osazením střešních oken a vestavbou podkroví 
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  podstřešní fólie, tepelné izolace, podhledy 

  další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku vyhlášení programu do 31. prosince 

roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení 

programu. 

 

c) Podprogram č. 1.3 Obnova fasády 

  Uznatelné náklady   štukatérské práce 

  omítky 

  klempířské práce 

  zámečnické, kovářské, truhlářské práce a natěračské práce 

  malířské práce 

  obkladačské práce, zednické (režné zdivo) 

  restaurování 

  Neuznatelné náklady   poplatky za skládku 

  lešení 

  bourací práce 

  tesařské, zednické práce 

  hydroizolace, podlahy balkónů včetně dlažby a pod. – mimo KP 

  práce spojené s rozšířením/zúžením otvorů 

  další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku vyhlášení programu do 31. prosince 

roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení 

programu. 

 

d) Podprogram č. 1.4. Restaurování součástí architektury staveb 

Uznatelné náklady   Restaurátorský průzkum 

  Restaurování 

  Restaurátorská zpráva  

Pozn.: Uznatelné náklady, tj. náklady spojené s restaurováním a 
vyhotovením restaurátorských průzkumů a restaurátorské zprávy – 
náklady budou uvedeny v podrobnějším členění na základě použitého 
restaurátorského postupu). 

  Neuznatelné náklady   další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku vyhlášení programu do 31. prosince 

roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení 

programu 

 

e) Podprogram č. 1.5. Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních památek 

  Uznatelné náklady    náklady spojené se zachováním souhrnné památkové hodnoty 

  náklady spojené s úpravou klimatu interiéru na ochranu památek 

Podmínky poskytnutí dotace 

1 Součástí vyúčtování bude předána Restaurátorská zpráva na 
CD/DVD nebo elektronicky (stažení z úložiště a pod.). 

1x 
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  Neuznatelné náklady   práce spojené s osazením střešních oken a vestavbou podkroví 

  vzduchotechnika a větrání 

  práce spojené s přestavbou pro změnu funkčního využití 

  zateplení 

  bourací práce 

  poplatek za skládku a za likvidaci odpadu 

  lešení 

  technologie a práce související s instalací technologie 

  vytápění, rozvody vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, slaboproud 

  další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku vyhlášení programu do 31. prosince 

roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení 

programu. 

 

f) Podprogram č. 1.6. Obnova drobné a zahradní architektury 

  Uznatelné náklady 
(náklady spojené se 
zachováním souhrnné 
památkové hodnoty)  

  štukatérské práce 

  omítky 

  klempířské práce 

  zámečnické práce 

  truhlářské práce  

  natěračské práce 

  zednické práce 

  malířské práce 

  obkladačské práce 

  kovářské práce 

  pokrývačské práce 

  tesařské práce 

Neuznatelné náklady   poplatky za skládku a za likvidaci odpadu 

  lešení 

  bourací práce 

  práce nesouvisející se zachováním souhrnných památkových hodnot 

  technologie a práce související s instalací technologie 

  vytápění, rozvody vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, slaboproud 

  další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku vyhlášení programu do 31. prosince 

roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení 

programu. 

g) Podprogram č. 1.7. Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR *) 

Řídí se podmínkami Ministerstva kultury pro Program regenerace MPR a MPZ – viz www.mkcr.cz. 

 

h) Podprogram č. 2. Restaurování movitých věcí 

Podmínky poskytnutí dotace 

1 Součástí vyúčtování bude předána Restaurátorská zpráva 
na CD/DVD nebo elektronicky (stažení z úložiště a pod.).  

1x 
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i) Podprogram č. 3.1. Publikační činnost 

  Uznatelné náklady autorský honorář, licenční poplatky, korektury, překlad 

grafické práce 

předtisková příprava a tisk 

recenzní posudky 

  Neuznatelné náklady poštovné nebo platby za distribuci 

internetová prezentace, reklamy 

občerstvení, náklady s prezentací publikace 

dopravné, pohonné hmoty 

další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku předcházejícího vyhlášení 

programu do 31. prosince roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 

31. prosince roku vyhlášení programu 

*) uplatní se pokud bude poskytnuta výjimka z max. výše dotace 

 

j) Podprogram č. 3.2. Vzdělávací a osvětová činnost 

  Uznatelné náklady   materiál (např. spotřební materiál, kancelářské potřeby atd.) 

  energie (elektřina, vodné, stočné, plyn – prokazatelně související  
  s projektem) 

  služby (nájemné, propagace, doprava, stravné, ubytování, tisk, 
  honoráře atd.) 

  mzdy na základě přehledu osob, na které je požadována dotace 

  Neuznatelné náklady   příprava, vytištění a distribuce sborníku 

  další výše neuvedené práce a náklady 

Dotace na vydání sborníku z konference – žadatel podá samostatnou přílohu žádosti o dotaci na 

Publikační činnost. 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku vyhlášení programu do 31. prosince 

roku vyhlášení programu. 

2 Udržitelnost projektu - nepřemístit věc mimo HK. 10 let 

Podmínky poskytnutí dotace 

1 Distribuce, poštovné, výstava, prezentace, www stránky 
a propagace. 

není uznatelný náklad 

2 Autorský honorář žadatele jako autora textu, fotografií 
nebo textu publikace – nedokládá vyúčtováním. 

max. 10 % z poskytnuté 
dotace, avšak max.       
40 tis. Kč 

3 Výtisky pro město. 1 ks za každých 5 tis. Kč 
poskytnuté dotace, max. 
20 ks *) 

Podmínky poskytnutí dotace 

1 Autorský honorář žadatele jako autora textu, fotografií 
nebo textu výstavy – dokládá ve vyúčtování 
prohlášením. 

max. 10 % z poskytnuté 
dotace, avšak max.       
40 tis. Kč 
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*) uplatní se pokud bude poskytnuta výjimka z max. výše dotace 

 

k) Podprogram č. 3.3 Stavebněhistorický průzkum, dendrochronologický průzkum 

i) Stavebněhistorický průzkum 

  Uznatelné náklady   autorský honorář, licenční poplatky, korektury, překlad 

  grafické práce 

  předtisková příprava a tisk 

  Neuznatelné náklady   poštovné nebo platby za distribuci 

  internetová prezentace, reklamy 

  náklady spojené s prezentací SHP 

  recenzní posudky 

  dopravné, pohonné hmoty 

  další výše neuvedené práce a náklady 

Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku předcházejícího vyhlášení 

programu do 31. prosince roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 

31. prosince roku vyhlášení programu. 

 

 

ii) Dendrochronologický průzkum 

  Uznatelné náklady   náklady spojené s odběrem vzorků, laboratorním vyhodnocením 

  závěrečná zpráva vč. grafických prací 

  Neuznatelné náklady   poštovné nebo platby za distribuci 

  internetová prezentace, reklamy 

  náklady s prezentací 

  recenzní posudky 

  ubytování 

  další výše neuvedené práce a náklady 

2 Povinné výtisky pro město – sborník. 1 ks za každých 5 tis. Kč 
poskytnuté dotace, max. 
20 ks *) 

3 Volné vstupenky na akci. 5 ks za každých 5 tis. Kč 
poskytnuté dotace 

Podmínky poskytnutí dotace 

1 Autorský honorář žadatele jako autora textu, fotografií, 
grafického řešení, plánů nebo textu SHP – dokládá ve 
vyúčtování prohlášením. 

max. 80 % z poskytnuté 
dotace  

2 SHP na CD/DVD nebo elektronicky (stažení z úložiště a 
pod.). 

1x 

3 SHP musí být zpracováno podle metodiky NPÚ (Jana 
PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Michal PATRNÝ, Jindřich 
ZÁHORKA, Pavel ZAHRADNÍK, Lucie BERÁNKOVÁ, Jan 
BERÁNEK a Petr MACEK. Metodika stavebněhistorického 
průzkumu. Praha: Národní památkový ústav, 2015, 175 
s. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-7480-
037-5.). 
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Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku předcházejícího vyhlášení 

programu do 31. prosince roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 

31. prosince roku vyhlášení programu. 

 

 

Podmínky poskytnutí dotace 

1 Závěrečná zpráva  na CD/DVD nebo elektronicky (stažení 
z úložiště a pod.). 

1x 
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J. Vzor žádosti, případně obsah jejích příloh (§ 10c odst. 2 písm. i) zákona o rozpočtových 

pravidlech a Čl. VI bod 4. j. „Specifické podmínky dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 

5P): 

 

viz přílohy 

 

 

H. Platnost programu. Program se schvaluje bez vazby na konkrétní rozpočtový rok z důvodu 

zajištění stability péče o památkový fond. Příslušná komise každý rok vyhodnotí pravidla 

programu, nenavrhne-li orgánům města změnu těchto pravidel, postupuje se v příslušném 

rozpočtovém roce podle stávajícího znění programu (Čl. VI bod 3. „Specifické podmínky 

dotačních programů“ Směrnice – Pravidla 5P). 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

HK – Hradec Králové 

KP – kulturní památky 

MPR – Městská památkové rezervace Hradec Králové 

MPZ – Městská památková zóna Hradec Králové 

OP MPR – Ochranné pásmo MPR 

MK ČR – Ministerstvo kultury 

NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

NPÚ – Národní památkový ústav 

SHP – Jana PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Michal PATRNÝ, Jindřich ZÁHORKA, Pavel ZAHRADNÍK, Lucie 

BERÁNKOVÁ, Jan BERÁNEK a Petr MACEK. Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha: Národní 

památkový ústav, 2015, 175 s. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-7480-037-5, 

https://www.npu.cz/publikace/metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu.pdf. 

pravidla 5P – Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2020, kterou se stanoví Pravidla 

poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům z rozpočtu Statutárního města Hradec 

Králové, Pravidla 5P, v aktuálním znění 

Program regenerace – dotační titul MK ČR (viz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429) 

odbor – odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové 

komise – Komise Rady města Hradec Králové pro Program regenerace MPR a MPZ a městské 

památky 

Citovaná literatura: 

Jana PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Michal PATRNÝ, Jindřich ZÁHORKA, Pavel ZAHRADNÍK, Lucie 

BERÁNKOVÁ, Jan BERÁNEK a Petr MACEK. Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha: Národní 

památkový ústav, 2015, 175 s. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-7480-037-5. zdroj: 

https://www.npu.cz/publikace/metodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu.pdf 

 

Komentář: Program zpracovaný podle § 10c odst. 2 zákona 250/2000 Sb., vychází z postupů 

uplatňovaných při projednávání žádostí o dotace a ověřovaných v letech 2012 až 2020. 

Znění projednané příslušnou komisí dne 17.12.2020. 


