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Vyplatí se státu investovat do obnovy památek?  

Velikonoční výzva MONUMENTA VIVA, 21. dubna 2014, Praha 

Výzva je reakcí na informace o navrhovaných úsporách ve státním rozpočtu pro rok 2015 a možných 

dopadech na oblast kulturního dědictví, zároveň i reakcí na poslední informace o podobě OP EU 2014+. 

Jsou dotace na obnovu kulturního dědictví ze státního rozpočtu ČR ekonomicky smysluplné? 

Vedle morálního významu záchrany kulturního dědictví lze poukázat i na neoddiskutovatelné 

ekonomické efekty spojené s kulturním dědictvím. Protože argumenty typu podpory cestovního ruchu 

či podpory služeb nejsou vnímány jako dostatečné, dovolujeme si předložit následující argument.   

Z dotací, které stát prostřednictvím dotačních titulů Ministerstva kultury ČR vyplácí na obnovu 

kulturního dědictví ČR, se během jednoho roku státu vrátí minimálně 80% takto vynaložených 

prostředků a to prostřednictvím DPH, odvodů na sociálním a zdravotním pojištění a daních ze mzdy.  

Důvodem je mimo jiné mimořádně vysoký podíl mzdových nákladů u stavebních prací zaměřených 

na obnovu památek (v průměru 60% z hodnoty zakázky). Vedlejším efektem je i výrazná podpora 

zaměstnanosti v regionech.  

Jak uvedl ekonom Petr Zámečník na semináři pořádaném Sdružením historických sídel Čech, Moravy 

a Slezska na půdě Poslanecké sněmovny, „investice do rekonstrukce objektů je velmi smysluplná i po 

stránce ekonomické, přináší do státního rozpočtu jedny z největších příjmů na vynaloženou korunu, 

neboť se jedná zejména o lidskou práci a má pozitivní dopad i na ekonomiku v daném regionu“. 

A řešení státu? Přístup státu při definování státního rozpočtu jde úplně proti této ekonomické logice. 
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Trend vývoje

 

Od roku 2004 příjmy státního rozpočtu VZROSTLY o téměř 40% 

Od roku 2004 dotace na obnovu kulturního dědictví KLESLY o téměř 50% 



MONUMENTA VIVA                                                                      

volné sdružení představitelů vysokých škol, odborných ústavů Akademie věd ČR, Národního 
památkového ústavu a zájmových sdružení působících v památkové péči a příznivců památek 

 
 

Výše prostředků ze státního rozpočtu v dotačních programech  

Ministerstva kultury ČR za rok 2013 

Program záchrany architektonického dědictví 103 mil. Kč 

Havarijní program 50 mil. Kč 

Program péče o vesnické památkové zóny 15 mil. Kč 

Program restaurování movitých kulturních památek 10 mil. Kč 

Program regenerace městských památkových rezervací a zón 100 mil. Kč 

Program Podpora obnovy prostřednictvím ORP 100 mil. Kč 

 

 

Přístup státu k podpoře kulturního dědictví v rámci Operačních programů EU 2014+ 

Stávající jednání o podpoře kulturního dědictví (MMR, MZe, MK): 

V minulém programovém období klíčová podpora kulturního dědictví prostřednictvím Programu 

rozvoje venkova (PRV) již v novém programovém období v PRV nebude možná.  

Podpora kulturního dědictví bude řešena zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) s tím, že mezi prioritami IROPu jsou uvedeny: 

Národní kulturní památky, památky na seznamu UNESCO a památky s velkým potenciálem 

cestovního ruchu a tvorby pracovních míst.  

Podobný přístup a řešení de facto ohrozí záchranu a samotnou existenci podstatné části 

nemovitého kulturního dědictví České republiky, zejména u památek v malých a středních 

obcích, či strukturálně postižených regionech a bude mít i u těchto regionů velmi nepříznivý 

dopad na rozvoj ekonomiky.  

 

Na situaci se rozhodl reagovat i Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ČNK 

ICOMOS) prostřednictvím Konference ICOMOS 2014 (29. dubna 2014, NTM Praha), na které by mělo 

být přijato memorandum s výzvou k hledání dlouhodobého a trvale udržitelného řešení směrem ke 

státním orgánům a institucím ČR.  

Velký ohlas registrují i signatáři Prohlášení MONUMENTA VIVA 
( – http://omniumos.cz/monumenta-viva.html) 
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