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V Praze dne 

27. listopadu 2019 

Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí žádostí o poskytnutí příspěvku na obnovu 

nemovitých kulturních památek vydané ve společném řízení v Programu záchrany 
architektonického dědictví v roce 2019 

Rozhodnutí 

Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, jako správní orgán příslušný podle 

ustanovení $ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodlo ve věci žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kulturních 
památek Ministerstvem kultury v roce 2019 v rámci státní finanční podpory v Programu 

záchrany architektonického dědictví, které podali vlastníci kulturních památek uvedení ve 

  

  

  

  

         

výroku tohoto rozhodnutí 

takto: 

P.č Vlastník Kulturní památka | Obec, k. ú. Kraj 

ASYS IJD, spol. s r.o., IČO: měšťanský dům č. p. 

43090524, Heverova 249, 280 02 |7, rejstř. č. USKP obecak.ú. 

3 Kolín 4 23546/2-746 Kolín Středočeský 

Klášter 

premonstrátek v 

Obec Chotěšov, IČO: 00256706, | Chotěšově, rejstř. č. | obec a k. ú. 

30 Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov USKP 32916/4-307 | Chotěšov Plzeňský 

letohrádek Portz, obec Mikulov, 

 rejstř. č. ÚSKP k. ú. Mikulov 

31 10769/7-8638 na Moravě Jihomoravský 

Římskokatolická farnost kostel sv. Anny, 

Verneřice, IČO: 64707512, rejstř. č. USKP obec a k. à. 

71 Českolipská 1, 407 25 Verneřice | 22036/5-4050 Verneřice Ustecky      



  

Spolek Svébyt Brtnice, z.s., IČO: 

  

  

  

  

  

  

  

            

05244854, Zámek 1, 588 32 zámek, rejstř. č. obec a k.ú. 

138 | Brtnice ÚSKP 18806/7-4719 | Brtnice Vysočina 

Římskokatolická farnost - 

děkanství Broumov, IČO: obec 

46503811, Kostelní náměstí 224, |kostel sv. Anny, r. č. | Meziměstí, k. 
218 55001 Broumov ÜSKP 29424/6-1813 | ü. Vižňov Královéhradecky 

Římskokatolická farnost - 

dékanství Broumov, ICO: kostel sv, Barbory, | obec Otovice, 

46503811, Kostelní náměstí 224, | rejstř. č. ÚSKP k. ú. Otovice u 
219 |550 01 Broumov 29136/6-1832 Broumova Královéhradecký 

Římskokatolická farnost 

Kralovice, IČO: 4773221 1, kostel sv. Prokopa, |obec Všehrdy, 

Plzeňská tř. 158, 331 41 rejstř. č. ÚSKP k. ú. Všehrdy u 

250 [Kralovice 32575/4-1626 Kralovic Plzeňský 

Římskokatolická farnost 

Kralovice, IČO: 4773221 1, kostel sv. Petra a obec Kralovice, 

Plzeňská tř. 158, 331 41 Pavla, rejstř. č. k.ú. Kralovice 

251 Kralovice ÚSKP 23749/4-1316 | u Rakovníka Plzeňský 

Militaris Templariorum Ordo 

Eguitanc Jesu Christi de Templo | zámek č. p. 1, rejstř. 

Salomonis, IČO: 69705682, č. ÚSKP 24814/7- |obecak.ú. 
258 | | Zámek I, 594 42 Stránecká Zhoř |4439 Stránecká Zhoř | Vysočina 

Římskokatolická farnost Odolena | kostel sv. Klimenta, 

Voda, IČO: 68381930, U Fary 15, | rejstř. č. ÚSKP obec ak.ú. 
324 125070 Odolena Voda 15781/2-2116 Odolena Voda |Středočeský 

zámek č.p. 1, rejstř. | obec a k.ú. 
č. ÚSKP 30569/5- Doudleby nad 

325 |2276 Orlicí Královéhradecký 
Římskokatolická farnost Teplice 

nad Metují, IČO: 46523944, kostel sv. Vavřince, | obec ak.ú. 

Horní ul. 11, 549 57 Teplice nad | rejstř. č. ÚSKP Teplice nad 
341 Metují 41709/6-1907 Metují Královéhradecký 
  

Zádosti se za mítají. 

Odúvodnéní 

Ministerstvo kultury vyhlásilo v červenci 2018 Program záchrany architektonického dědictví 
na rok 2019 na webových stránkách Ministerstva kultury coby poskytovatele a jeho obsah byl 
dostupný po dobu alespoň 30 dnů. 

 



Ministerstvo kultury vydalo v procesu posuzování žádostí, vyjmenovaných ve výroku tohoto 
rozhodnutí, usnesení č. j. MK 79282/2019 OPP o spojení řízení podle $ 140 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Spojení těchto řízení je v souladu se zásadou 
procesní ekonomie, jak ji zavádí $ 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Ohledně žádosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 30 dospělo 
Ministerstvo kultury k následujícím závěrům: 

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že na realizaci této akce obnovy kulturní památky 

příspěvek neposkytne, předmět žádosti odporuje podmínkám pro poskytnutí příspěvku 
v Programu záchrany architektonického dědictví. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovými čísly 218, 219, 250, 

258, 324, 341 dospělo Ministerstvo kultury k následujícím závěrům: 

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že na realizaci těchto akcí obnovy kulturních památek 

příspěvek neposkytne, na základě příkazu ministryně kultury č. 40/2012, kterým se vydává 

směrnice pro poskytování příspěvků v rámci specifických programů na úseku památkové péče 

ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovými čísly 3, 31, 71, 138, 

251, 325 dospělo Ministerstvo kultury k následujícím závěrům: 

Ministerstvo kultury posoudilo došlé žádosti do rezervy programu, předloženou dokumentaci 

a doklady, a na základě vyhodnocení kvality, proveditelnosti a prospěšnosti záměru na obnovu 

nemovité kulturní památky a po projednání metodou per rollam v Komisi pro Program 

záchrany architektonického dědictví a v souladu se Zásadami Programu a Pokynem 

Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státních finančních prostředků 

určených pro Program záchrany architektonického dědictví ve smyslu usnesení vlády ČR č. 

110 ze dne 22. 2. 1995, č.j. MK 34489/2011 OPP ze dne 13. července 2011, konstatuje, že se 

v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky podle 
$ 13 odst. 2 písm. c), d) a g) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury coby organizační složky státu však neumožňují 

těmto žádostem o poskytnutí příspěvku vyhovět, a to ani z části. Ministerstvo kultury se 

zásadně nemůže zavázat k úhradě dotací, jež nejsou rozpočtově zajištěny — zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění, to zapovídá. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout.



Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání 
rozkladu počíná běžet podle $ 40 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho 

písemného vyhotovení. 

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje $ 17 zákona č.300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní 
doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky 
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě doručování prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb stanoví $ 23 a $ 24 správního řádu, že nebyl-li adresát tohoto 

rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. 

Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k 
vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle $ 24 odst. 1 správního řádu 

za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání 
rozkladu). 

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle $ 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury


