
Ministerstvo  kultury  ČR      

Č.j.: MK 39676/2012 OIVZ 

Příloha č. 1 k Důvodové zprávě  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 120 
 

PROGRAM  PÉČE  O  NÁRODNÍ  KULTURNÍ  POKLAD  
(dále též Program) 

Aktualizovaná verze  dokumentace  Programu  zpracovaná  jako  součást 
 usnesení  vlády  ke  změně věcných,  časových a finančních ukazatelů  programu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
červen 2012  

 



  2

Geneze programu a aktualizovaná specifikace jeho věcných cílů   
 

 Usnesením vlády č. 1134 ze dne 7.9.2005 vláda vzala na vědomí informaci o potřebě 
řešit péči o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu  a  ve  správě  státních  kulturních  
institucí a současně schválila vytvoření programu  č. 134 120 –  Program péče o národní 
kulturní poklad ve vlastnictví státu. 
 

Materiál „Program péče o národní kulturní poklad“ předložený Ministerstvem kultury 
byl  projednán  a  schválen  vládou  usnesením  č. 716  ze  dne 7. června  2006.  

  
Dokumentace Programu  předpokládala  realizaci  obnovy  a  rozvoje  národních  

kulturních  institucí  v letech  2007  až  2014.  V průběhu  přípravy,  vzhledem  k velké  
náročnosti  jednotlivých  projektů,  se  dospělo  k potřebě upravit časové a finanční  ukazatele  
Programu.  Na  základě  předložených aktuálních  investičních  záměrů  a  s postupným  
pronikáním  do  hloubky  problematiky   projektové  přípravy  byl  zpracován  
objektivizovaný  časový  průběh  realizace  projektů - akcí.  Jako  nutné  se  jevilo  i  rozšíření  
věcné  náplně  Programu  ve  vztahu  k  nezbytnosti  dokončení  rekonstrukce  hlavní  budovy  
Národního  technického  muzea  a  navazující instalaci  expozic  v objektu  po  rekonstrukci.   
Dále se jednalo o  potřebu urychleného  zajištění    depozitárních  a  provozních  kapacit  pro  
Národní  knihovnu ČR, a to vzhledem  k odloženému  záměru  realizace  objektu nové 
knihovny  „Novodobých  fondů  a  služeb“  na  Letné.  

 
Vládě  předložený  materiál  o  stavu,  průběhu  a  financování  „Programu  péče  o  

národní  kulturní  poklad“  byl  usnesením  vlády  č. 911  ze  dne  23. července  2008  vzat  na  
vědomí,  schváleno  doplnění  Programu  o dokončení  rekonstrukce  objektu  Národního  
technického  muzea - 3. etapa,  instalaci  stávajících  a  nových  expozic  a  výstavbu  
depozitáře  Národní  knihovny v Hostivaři,  dále  byl  schválen  časový  harmonogram  a  
aktualizace  výše  účasti  státního  rozpočtu v jednotlivých  letech  do  roku  2017.   
             Následně  vládě předložený materiál „Změna dokumentace programu 134 120 – 
Program péče o národní kulturní poklad“, jehož podstatou byla aktualizovaná verze 
dokumentace Programu, byl usnesením vlády č. 62 z 18. ledna. 2010 vzat na vědomí, 
schválena aktualizovaná dokumentace Programu a tedy i nový časový harmonogram 
s aktualizovanými potřebami jeho financování, dále vláda  schválila vyjmutí projektů – akcí 
(dále jen akcí) „Novodobých fondů a služeb Národní knihovny“ – knihovna na Letné a 
„Přístavby hlavní budovy NTM“ z věcných cílů Programu.    

   V současné  době  je  zřejmé,  že  navržené  věcné, časové  i finanční ukazatele 
Programu  dle  usnesení  vlády  č. 62 z 18. 1. 2010 již neodpovídají  současnému  stavu  
přípravy  jednotlivých  akcí,  a  jeví  se  nezbytným  provést  další  korekci  časového  
průběhu finančního čerpání dotačních prostředků a zejména provést zařazení nových akcí  do 
Programu. Tyto skutečnosti jsou dány: 

 

 1) Etapizací - rozdělením „Rekonstrukce a revitalizace Klementina“ na pět samostatných 
akcí, která je vynucená složitostí projektu i stavební realizací, včetně související akce na 
„Rekonstrukci přípojek vody a kanalizace do areálu Klementina“, z důvodů trvalého zajištění 
provozu areálu. Areál  Klementina  bude  sloužit  zejména  styku  s veřejností  odbornou  i  
laickou a uložení fondů je řešeno depozitním areálem v Hostivaři.  
 

2)  Nutností  doplnit záměr na výstavbu depozitního areálu v Hostivaři pro Národní knihovnu 
ČR, který je realizován jako náhrada knihovny na Letné, a to o samostatnou akci 
„Rekonstrukce stávajícího depozitáře v Hostivaři“, která umožní uložení 2 mil. svazků 
společně s již realizovaným depozitářem (první nový depozitář), se kterým bude stavebně 
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propojen. Po uskutečnění výstavby dalšího plánovaného nového, tj. druhého depozitáře 
v Hostivaři, bude tento rekonstruovaný depozitář zajišťovat oběma novým depozitním 
objektům technologické, technické a obslužné zázemí. Uváděná výstavba depozitního 
komplexu (areálu) bude  garantovat  dosažení  dostatečné  kapacity  pro  přírůstky  fondů  
knihovny  a  dostatek  provozní  plochy  související  s obsluhou  fondů  a  činnostmi,  které  
nebude možno v příštích obdobích  vykonávat  v historickém  objektu  Klementina. 
 

3) Časovým skluzem při přípravě projektových a zadávacích dokumentací pro dvě akce 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, též pro akci Národního technického muzea na 
vybudování nových expozic a zvláště pak je podstatným zdržením příprava dvou akcí 
Národního filmového archivu.  
 
4) Zdůvodněnými požadavky Národního muzea, Národní knihovny ČR a Národního divadla, 
které jsou doloženy detailními investičními záměry, na zařazení čtyřech nových akcí do 
Programu.       
 

Hmotný  investiční  majetek  subjektů  v působnosti  Ministerstva  kultury  ČR  
reprezentují  zejména  objekty  hlavních  národních  muzejních,  galerijních a knihovnických 
institucí, které jsou  kulturně  historickými  památkami.  V rámci  předmětného  programu  je  
ve  třech  podprogramech  řešena  obnova  a  rozvoj  vybraných  národních  kulturních  
institucí, a to postupnou realizací dále uváděných akcí, dosud zařazených do programu (akce 
jsou uváděny dle jejich registrovaných názvů): 

 
134 122  -  Obnova a rozvoj materiální základny Národního  muzea 

1) Rekonstrukce  objektu depozitáře NM -  Terezín  II (realizace 
ukončena) 

2) NM – sanační práce do zahájení rekonstrukce (neodkladné opravy 
historické budovy do zahájení vlastní rekonstrukce – realizace 
ukončena ) 

3) Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea (rekonstrukce 
historické budovy, včt. výstavby spojovacího koridoru s budovou 
bývalého FS – realizace probíhá) 

4) Stěhování sbírek z HB NM včt. dovybavení depozitářů (realizace 
bude ukončena do 30. 6. 2012)  

5) Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění (realizace 
probíhá) 

 

134 123  -  Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR 
1) Rekonstrukce a revitalizace Klementina (původní projekt - akce 

rozdělena na 5 samostatných etap –  realizace I. etapy ukončena) 
2) Rekonstrukce a revitalizace Klementina – II. etapa (realizace 

probíhá) 
3) Rekonstrukce a revitalizace Klementina – III. etapa (předložen 

investiční záměr – neregistrována) 
4) Rekonstrukce revitalizace Klementina – IV etapa (předložen 

rozpočet – neregistrována) 
5) Rekonstrukce revitalizace Klementina – V. etapa (předložen 

rozpočet – neregistrována) 
6) Rekonstrukce přípojek vody a kanalizace do areálu Klementina 

(akce vyjmuta z havarijních důvodů z „Rekonstrukce areálu 
Klementina“ – realizace ukončena) 
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7) Depozitář NK v Hostivaři (I. objekt – realizace probíhá) 
8) Depozitář Národní knihovny v Hostivaři (II. objekt, na který byla 

předložena studie - neregistrován) 
9) Rekonstrukce stávajícího depozitáře v Hostivaři (stavební a 

provozní doplnění I. a II. depozitáře – realizace probíhá) 
 

134 124  -  Obnova a rozvoj národních kulturních institucí 
1) Centrální depozitář  UPM v Praze (Uměleckoprůmyslové muzeum 

v Praze - realizace probíhá)  
2) Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze 

(Uměleckoprůmyslové muzeum Praze - realizace probíhá) 
3) Archivní areál NFA Hradišťko II (Národní filmový archiv -

realizace probíhá se zpožděním)  
4) Národní filmový archiv – sídlo  (realizace je v zásadním zpoždění a 

dochází ke změně koncepce investičního záměru) 
5) Výstavba depozitární haly č. 3 – Čelákovice (Národní technické 

muzeum – realizace bude dokončena do 30.6. 2012) 
6) Vybudování nových expozic v hlavní budově NTM (Národní 

technické muzeum - realizace probíhá) 
7) Rekonstrukce hlavní budovy NTM – III. etapa (Národní technické 

muzeum - realizace bude ukončena do 30. 6. 2012) 
 

 Dosavadním cílem  programu  je  rekonstrukce,  výstavba, vybavení  a  modernizace 
21 objektů. Jedná se o 21 samostatných akcí, které byly dosud zařazeny do programu, ze 
kterých je dosud zaregistrováno 17 akcí a u 4 z nich je realizace ukončena a z nichž 13 je ve 
stádiu vlastní realizace, z čehož 3 budou dokončeny do 30. 6. 2012. Další 4 zařazené akce do 
Programu nejsou ve stádiu vlastní realizace a probíhá intenzivní příprava investičních záměrů  
pro  registraci, včt. předprojektové přípravy. Uskutečněním těchto akcí dojde k  zvýšení  
technické  úrovně  prezentace  sbírek  muzeí,  předmětná výstavba  zajistí technicky  
dokonalejší  depozitáře  v rámci  péče  o  movitý  státní  majetek  mimořádné  kulturní  a  
historické  hodnoty. Dále bude zajištěno dobudování  nových  respektive  chybějících  
provozních  kapacit  knihoven,  depozitářů  a  archivů, zvýšení  úrovně  kulturně  
informačního  rozvoje  a  informačních  technologií. Rozsáhlá  a  naprosto  nezbytná  
rekonstrukce  a  rehabilitace  nejvýznamnějších  kulturních  památek  v České  republice, včt. 
související výstavby nových objektů,  si  v letech  2007  až  2018  vyžádá  finanční prostředky  
ve  výši  10 323  mil. Kč.   
 
Obsah  a  kritéria  hodnocení  žádostí 
 

 Jednotlivé  podprogramy  zahrnují  akce  vyplývající z usnesení  vlády  k zajištění  
„Péče  o  národní  kulturní  poklad“, a  jsou obsažené   v  názvu  každého podprogramu. 
 
Pravidla  pro  poskytování  záloh 
 

 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  50%  
předpokládaného  plnění.  Ke  konci  běžného  rozpočtového  roku  musí  být  zálohy  
vyúčtovány  a  pokud  výše  zálohy  přesahuje  výši  měsíčního  plnění,  musí  být  vráceny  
do  rozpočtu,  viz  § 49 odst.2 zák. č. 218/2000 Sb. 
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Vyhodnocení  efektivnosti  zdrojů  vynaložených  na  přípravu  a  realizaci  programu 
 

 Předmětem  hodnocení  efektivnosti  vynaložených  zdrojů  na  přípravu  a  realizaci  
programu  resp. jednotlivých  podprogramů  bude  hodnocení  plnění  závazných ukazatelů  
časových,  věcných  a  finančních,  v tomto  případě  hodnocení rozsahu  pořizovacích 
prostředků i nákladů,  indikátorů,  parametrů  a  termínů  realizovaných  podprogramů  a  
jednotlivých  akcí. 

 V závěrečném  hodnocení  programu  bude  ve  smyslu  § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
č. 560  ze  dne 11. prosince  2006, o účasti  státního  rozpočtu  na  financování  programů  
reprodukce  majetku,  vyjádřeno  dosažení  efektu  hodnocením  skutečně dosažených hodnot  
závazných ukazatelů,  indikátorů  a   parametrů  podprogramu  uvedených  ve  stanovisku  
Ministerstva financí. 

Kontrolní  činnost  správce  programu 
 

V procesu  přípravy  akce  spočívá  kontrolní  činnost  v ověření  věrohodnosti  
podkladů  a  technické  účelnosti  vynakládaných  prostředků,  v  posouzení  zadávací  
dokumentace  výběrových  řízení  a  uzavíraných  smluvních  vztahů  pro  realizaci  akce. 

 V rámci  realizace  akce  kontroluje  správce  programu  průběh  realizace,  dodržování  
projektovaných  věcných  a  časových  parametrů  akce  a  soulad  vynakládaných  prostředků  
s uzavřenými  smluvními  vztahy.  Správce  programu  se  pravidelně  v  průběhu  realizace 
akce  účastní  kontrolních  dnů a  provede  kontrolu  stavby  v rámci  závěrečného  
vyhodnocení  akce, kde se zvláště zaměří na  dodržení  projektovaných  parametrů  stavby.  
V případě  zvláště významných akcí se  zástupce  Ministerstva  kultury  zúčastní  práce  
realizačního  týmu  nebo  poradní  skupiny  statutárního  zástupce  účastníka  programu. 
 Účastník  programu  je v průběhu  přípravy  a  realizace  akce  řízen  pokyny  správce  
programu,  kterými  je  upraven  postup  v jednotlivých  fázích  přípravy  a  realizace 
v závislosti  na  výši  účasti  státního  rozpočtu  na  financování  realizace akce. 
 
Podprogram  evid. č. 134 122 - Obnova a rozvoj  materiální  základny  
Národního  muzea    
Zdůvodnění  ekonomických a časových ukazatelů i technických  parametrů podprogramu 
 
Stanovení cíle hlavní akce podprogramu   
 

Novorenesanční hlavní budova Národního muzea byla postavena v letech 1885-1891 
podle projektu architekta Josefa Schulze. Nemovitost je řazena mezi vrcholné projevy české 
architektury druhé poloviny 19. století. Od svého uvedení do provozu neprošla žádnou 
rekonstrukcí, mimo dílčích rekonstrukcí po haváriích - poškození za 2. světové války, 
devastace fasády střelbou v roce 1968, porušení statiky nosných konstrukcí následkem při 
budování metra v 70. letech 20. století, kdy bylo zapotřebí část budovy stabilizovat. 
V současné době je budova ve velmi špatném stavu, inženýrské sítě jsou ve stavu havarijním, 
servis pro návštěvníky je na zcela nevyhovující úrovni, stálé expozice jsou neaktuální a 
v nevyhovujícím stavu a sbírkové předměty uložené v této budově jsou trvale ohrožovány 
špatným technickým stavem a vlivy okolního prostředí, které chátrající budova není schopna 
ovlivňovat a eliminovat. 
 Technický stav budovy vede k energetickým únikům a k značným výdajům na údržbu 
a havárie, zároveň velmi omezeně umožňuje pořádat takové výstavy, akce a komerční 
aktivity, které by byly alespoň částečně návratné z hlediska vložených prostředků. Přes 
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vysokou investici do generální rekonstrukce je její odkládání z dlouhodobého hlediska nejen 
nekoncepční, ale rovněž tak nehospodárné. 
 Cílem  rekonstrukce  je  prodloužit  životnost  této  významné  kulturní  památky  pro  
další  generace  a  přispět  k oživení  a  přizpůsobení  objektu  současným  i  očekávaným  
budoucím  požadavkům  na  provoz  muzea  s cílovým  počtem  550 tis. návštěvníků ročně,  
při  zachování  maximální  autenticity  objektu. 
 
Zdůvodnění  cílů stavebně  souvisejících akcí podprogramu 
 

 Mezi cíle podprogramu  byly  zařazeny  i  akce, které jsou v kategorii následně  
vyvolaných  souvisejících investic, a to: 
            Rekonstrukce  dalšího  depozitárního  objektu  v Terezíně (bývalá  Hamburská 
kasárna),  která  umožní  trvalé  i  přechodné  uložení  sbírkových  předmětů  během  
rekonstrukce  historické  budovy  a  povede  k uvolnění  prostor  v historické  budově,  dosud  
přeplněné  depozity  a  získání  většího  prostoru  pro  expozici.   
             Pro  administrativní  pracovníky  muzea  byl  získán  objekt  bývalého  Federálního  
shromáždění,  který  kromě  toho  zajišťuje  nečekaně  významný  rozvojový  potenciál  
muzea,  zejména  po  propojení  s historickou  budovou  muzea.  Rekonstrukce tohoto 
atraktivního objektu umožní  z velké  části  trvalý  přesun  administrativních  i vědeckých  
pracovníků  a  získání  významných  ploch  pro  další expozice. Uskutečnění této rekonstrukce  
by  se  mělo  projevit  výrazně  i  ve  zvýšeném  zájmu  návštěvníků  expozic  muzea  a  
dalších  doprovodných  akcí  a  tak  pozitivně  ovlivnit  turistický  ruch  v hlavním  městě  a  
příjmy  z něj  plynoucí. 
 
Zdůvodnění  technických parametrů  podprogramu 
 

 Projektované  parametry  podprogramu  respektují  hlavní  záměry  rekonstrukce  
objektu  historické  budovy  s mimořádně  vysokou  uměleckou  a  řemeslnou  hodnotou  a  
bohatostí výzdoby  interiérů  i  exteriéru. 
            Mobiliář  objektu  představuje  soubor  vybavení  budovy  od  vstupu  do  objektu  a  
veřejnosti  přístupných  prostor,  až  po  historický  nábytek  původní  administrativní  části 
objektu. Jedná se o  soubor  cca  160 soch,  bust  a  medailonů v interiéru  z kovu,  kamene  a  
štuku,   40  toskánských  sloupů  a  krby.  Soubor  maleb  zahrnuje  výzdobu  lunet  a  
olejomalby  na  schodišti  a  ochozu. Soubor  71 ks soch,  sousoší  a  váz   na  plášti  objektu  
je ve  velmi  špatném  stavu.    
            Parametry  byly  voleny  ve  vztahu  k  obestavěným  prostorám  jednotlivých  objektů,  
přírůstek  kubatury  historické  budovy (31 000 m3) je  dán  již vyprojektovaným  podzemním  
propojením  s objektem  bývalého Federálního  shromáždění. Na základě požadavků správce 
programu bylo vypuštěno z již dokončovaného projektu  vybudování  suterénů  pod  dvorem 
(atriem)  historické budovy muzea, kde bylo původním  záměrem  zřídit  chybějící  trezorové  
depozitáře  a  výstavní  sál. Předmětná změna byla dána snahou dosáhnout reálné úspory pro 
potřebu získání prostředků na realizaci vysoce nadstandardních expozic v obou objektech 
Národního muzea.  
 
Zdůvodnění  finančních ukazatelů  podprogramu 
 

 Výše tohoto ukazatele  rekonstrukce  je  dána  špatným  stavebně  technickým  stavem  
objektu,  nutná  je  kompletní  výměna  a  změna  všech  instalací  až  po  statické  zajištění  
objektu,  dále  je dána velkým  podílem  uměleckořemeslných  a  restaurátorských  prací  na  
rekonstrukci velmi  dekorativního  interiéru, včt. restaurování, i  pláště objektu, realizovaná  
hodnota ukazatele    bude   záviset  na  zvolených  restaurátorských  postupech.  Zdárný  
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průběh  a  výsledek  rekonstrukce  je  podmíněn  náročnou  a  detailní  přípravou  celého  
projektu,  při  které  budou  zpřesňovány  časové  ukazatele  projektu (akce).  Východiskem  
pro  stanovení  celkových  pořizovacích prostředků na investice a nákladů na opravy  bylo  
porovnání  kubatury  rekonstruovaných  objektů  podobného  charakteru, a to objektu 
Rudolfina a Obecního  domu  v Praze.    
  Restaurátorské  práce  budou  oceňovány  diferencovaně  dle  restaurátorských  
záměrů  zpracovaných  na  jednotlivé  prvky  dle  požadavků  orgánů  památkové  péče. 
Poměr  rozsahu  restaurování  prvků  a  výroby  replik  nelze  definitivně stanovit před  
uskutečněním veřejné zakázky na rekonstrukci. 
 Ukazatele  rekonstrukce  depozitáře v Terezíně, nutné  z důvodu  uvolnění  historické  
budovy  NM, a  objektu  bývalého  Federálního  shromáždění   byly  stanoveny  souvztažným 
výpočtem pořizovacích prostředků a nákladových  položek k ukazateli stanoveného pro hlavní 
budovu Národního divadla. 

Skladovací provozní soubory představuje  účelové  vybavení  pro  uskladnění  
sbírkových  předmětů  transportovaných  z historické  budovy  do  disponibilních  depozitářů  
v Terezíně  a  Horních Počernicích, a tyto jsou součástí souvisejícího akce na stěhování sbírek 
z hlavní budovy, včetně dovybavení depozitářů. 
 
Stav realizace jednotlivých akcí podprogramu je uváděn dle jejich registrovaných názvů 
v systému SMVS/ISPROFIN 
 

Akce: Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea, evid. č. : 134V12200004 
Projekční a logistická příprava projektu rekonstrukce historické, tj. hlavní budovy byla 

postupně zajištěna do stádia obnovení přerušeného stavebního řízení. Během I. pol. r. 2011 
byly s oddělením investic MK oboustranně dohodnuty a odsouhlaseny změny investičního 
záměru s následnou změnou projektové dokumentace, která byla přepracována během II. pol. 
r. 2011. Uváděné změny spočívají ve vypuštění výstavby třech podzemních podlaží 
v atriovém prostoru muzea, omezení rozsahu restaurování uměleckých prvků, které vyžadují 
pouze vyčištění a obnovu patinace a dále ve zrušení zdroje tepla i chladu v hlavní budově, včt.  
jeho přesunutí do energetického centra Státní opery Praha, kde budou uváděné zdroje 
zajištěny z energetické rezervy stávajících provozních souborů plynové kotelny a strojovny 
chladu. Na základě této změny byla rozpočtována úspora pouze na změny stavební části 
předmětné rekonstrukce, a to ve výši 500 mil. Kč. Další úspory je možno předjímat vzhledem 
k dojednané změně na dislokaci a na pořízení technologických zařízení pro klimatizaci i 
vytápění. Tuto je ovšem možno definitivně vyčíslit až po finalizaci projektové dokumentace a 
uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce. Dále bylo projednáno a 
stanoveno, že stavebně - rekonstrukční část akce bude rozdělena na dvě samostatné veřejné 
zakázky, tj. 1) výstavba podzemního spojovacího tunelu mezi historickou budovu a budovou 
FS a vlastní rekonstrukce historické budovy, 2) restaurování demontovatelných uměleckých 
předmětů, které nejsou stavební součástí budovy. Toto rozdělení je stanoveno pro potřebu 
dosažení maximální finanční a časové úspory při výběru zhotovitelů. Po dokončení 
uváděných změn a stavebního řízení je možno předpokládat, že soutěže pro výběr zhotovitelů 
budou zahájeny v II. pol. r. 2012 a zahájení samotných stavebních realizací je možno 
uvažovat během I. pol. 2013. Dokončení realizace akce je správcem programu stanoveno 
k 31. 12. 2016.  
 
Akce:  NM – sanační práce do zahájení rekonstrukce, evid. č. : 134V122000003 

Sanační práce na fasádě, římsách, balustrádách a venkovních uměleckých prvcích 
pokračovaly během r. 2011 tak, aby byla zajištěna bezpečnost veřejnosti i pracovníků muzea, 
a tyto byly zajištěny pro následnou generální opravu, která proběhne v rámci výše popisované 
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rekonstrukce. Předmětná akce byla ukončena k 31. 12. 2011, při dosažení plánovaných 
parametrů a indikátorů. 
 
Akce:  Rekonstrukce objektu depozitáře NM – Terezín, evid. č.: 134V122000002 

Termín dokončení rekonstrukce depozitáře II v Terezíně byl již v r. 2010 správcem 
programu změněn a přesunut na 30. 6. 2011, a to pro potřebu dodatečné instalace úložných 
systémů a depozitních obslužných zařízení, což bylo umožněno úsporou dosaženou při 
realizaci stavební části akce, která byla ukončena již v II. pol. 2010. Uváděné instalace byly 
dokončeny v I. pol. r. 2011, dílo bylo investorem převzato k tomuto termínu, při dosažení 
plánovaných parametrů a indikátorů. Tímto bylo umožněno provést stěhování exponátů 
z hlavní budovy do konce r. 2011. Registrované finanční prostředky byly dočerpány do výše 
347,196 mil. Kč a bylo již dosaženo úspory ve výši 23,803 mil. Kč. Akce byla dokončena 
v uváděném termínu, při dosažení plánovaných parametrů a indikátorů. 
 
Akce: Stěhování sbírek z HB NM včt. dovybavení depozitářů evid. č:134V122000005 

Stěhování sbírek do depozitářů v Terezíně i v Počernicích a jeho vybavení 
skladovacími provozními soubory bylo postupně realizováno v r. 2011. Na základě žádosti 
Národního muzea byl správcem programu v II. pol. r. 2011 změněn termín pro dokončení 
akce na 30. 6. 2012, a to z důvodů zajištění, tj. zafixování a zakrytí, exponátu kostry velryby, 
který není možno přestěhovat bez uskutečnění destrukčních stavebních zásahů do budovy, 
toto bylo realizováno v I. pol. r. 2012. Samotné nastěhování depozitáře bylo realizováno do 
konce r. 2011. Celkové náklady akce jsou realizovány v plánovaném rozsahu 95 mil. Kč 
dotačních prostředků. Akce bude dokončena ve stanoveném termínu pro realizaci k              
30. 6. 2012. 

 
Projekt (akce):  Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění  evid. č.: 
134V122000006 

Během roku 2010 proběhly i přípravné stavební úpravy, které umožňují objekt již 
částečně užívat k expozičním účelům. Samotná příprava projektu rekonstrukce bývalé budovy 
Federálního shromáždění byla dokončena v I. pol r. 2011 tak, aby bylo možno realizovat 
stavební řízení, ale na základě požadavku správce programu byla tato fáze pozastavena s tím, 
že byla koncepčně přehodnocena nutnost zachování dodatečné nástavby z konce šedesátých 
let na historické budově plodinové burzy, a to z důvodů energetických i architektonických. 
Uváděná koncepční jednání byla dokončena v 6/2011 a bylo oboustranně stanoveno závazné 
architektonické a energetické řešení pro úpravu již dokončené projektové dokumentace, 
s termínem realizace projektových úprav v II. pol. r. 2011. Stavební řízení bylo ukončeno v I. 
Q r. 2012. Následně byla v I.Q. 2012 uskutečněna soutěž pro výběr zhotovitele rekonstrukce, 
jejíž výsledek je oddálen odvoláním jednoho z uchazečů k Úřadu pro hospodářskou soutěž. 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací a velmi dobře zajištěné projektové dokumentaci a 
organizaci stavby, je dosud možno předjímat dokončení realizace ve stanoveném termínu k    
31. 12. 2013.  

 
Návrh na doplnění podprogramu o akci: 

 
-  Nová expozice v historické budově a nové budově Národního muzea  
   Parametry projektu (akce): výstavní plocha v historické budově – 8 988 m2, výstavní plochy 

v nové budově (budova bývalého FS) - 2 313 m2, výstavní mobiliář – soubor, audiovizuální 
technika – soubor a modely s interaktivními prvky - soubor   

   Celkové dotační prostředky: 500 mil. Kč, které jsou rozděleny na investiční prostředky 
(technické zhodnocení, pořízení provozních souborů a samostatných movitých věcí) - 
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188 mil. Kč a na neinvestiční prostředky (opravy, nákup drobného hmotného majetku a 
služby) - 312 mil. Kč 

   
    Závazné časové a finanční ukazatele pro realizaci akce:  r. 2012 až 31. 12. 2018 

                                                                     
                                                                                  Hodnoty uváděné v přehledu jsou v tis. Kč 

Název akce 

Finanční 
plnění v 
roce  
2012 

Finanční 
plnění v 
roce 
2013 

Finanční 
plnění v 
roce 
2014 

Finanční 
plnění v 
roce 
2015 

Finanční 
plnění v 
roce 
2016 

Finanční 
plnění v 
roce 
2017 

Finanční 
plnění v 
roce 
2018 

Finanční 
potřeby 
celkem 

Nová expozice 
v historické 

budově a nové 
budově 

Národního 
muzea 

2 500  4 000  10 000  50 000  150 000  150 000  133 500  500 000  

 
Realizace uváděného vysoce nadstandardního expozičního projektu (akce) bylo podmíněno 
dosažením výše popsaných úspor při přípravě vlastní rekonstrukce historické (hlavní) budovy 
Národního muzea, a to již ve fázi vypracování projektové dokumentace. Samotná expozice 
obou uváděných objektů bude vybavena audiovizuální technikou světové úrovně a novými 
modely s nejmodernějšími interaktivními prvky. Instalací takto koncipovaných expozic bude 
dosaženo světové úrovně se srovnatelnými muzei, a to  na jednom z nejexponovanějších míst 
v Praze a bude tak zajištěna úroveň Národního muzea v horizontu 30 - 40 let. Je možno 
konstatovat, že tímto počinem bude podstatně zvýšena prestiž a funkčnost Národního muzea a 
tím i celé české kultury.   
 
Zdůvodnění  výše  účasti  státního  rozpočtu  na  financování  podprogramu 
 

 Základní předpoklad  účasti  státního  rozpočtu  na  akcích pro obnovu a rozvoj 
Národního muzea    je  dán  vlastnictvím  státu  k dotčeným objektům a pozemkům. Uváděná 
účast a stanovení předpokládané výše dotačních prostředků ze státního rozpočtu, a též „Fondu 
národního majetku,“ je podmíněna  předložením investičních záměrů s detailními rámcovými 
rozpočty, které u akcí nad 100 mil. Kč jsou podrobovány nezávislým odborným posouzením, 
jako je např. studie proveditelnosti, a nebo samostatným sestavením kontrolních rozpočtů. 
Podmínkou poskytnutí dotačních prostředků je provedení registrace akce správcem programu 
dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. Vlastní  
reálná výše dotačních prostředků je dána výsledky výběrových řízení pro: 1) realizaci  
veřejných  zakázek na přípravu stavební části akcí 2) uskutečnění veřejných zakázek na 
dodání všech stupňů projektových dokumentací pro stavby, respektive dodávky a nebo 
instalaci expozic 3) provedení veřejných zakázek na vlastní rekonstrukce nebo dodávky a 
instalace expozic.    
  
Podprogram  evid. č.  134 123 -  Obnova  a  rozvoj  materiální  základny  
Národní  knihovny  
Zdůvodnění  ekonomických a časových ukazatelů i technických  parametrů  podprogramu 
 
Stanovení cíle hlavních projektů akcí podprogramu 

 

Barokní areál národní kulturní památky Klementinum prošel celkovou rekonstrukcí 
naposledy ve 30. letech minulého století. Ačkoliv v těchto prostorách sídlí knihovna 
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historicky kontinuálně, novodobému rozvoji, především s ohledem na dramatický růst 
produkce knihovních dokumentů,  už samotný areál naprosto nepostačuje. 

V důsledku skutečnosti, že se postupně aktualizuje situace, kdy budou stávající 
depozitní kapacity tohoto areálu Národní knihovny ČR zcela naplněny a bude hrozit situace, 
při níž následně dojde ke krizové situaci, jevilo se jako nejvhodnější řešení tohoto 
neudržitelného stavu výstavba nové budovy pro uložení novodobých fondů (tj. fondů 
publikovaných po roce 1800) a poskytování souvisejících služeb veřejnosti.  Vzhledem 
k okolnostem, které  jsou vyvolány  ukončením  realizace  projektu  Novodobých  fondů  a  
služeb, respektive zrušení výstavby nové knihovny na Letné, je  jako  jediné  reálné  řešení  
nedostatku  depozitárních  kapacit  a  provozních  ploch,  výstavba  dalších  objektů  v areálu  
knihovny  v Hostivaři.   
 Probíhající výstavba nového depozitního objektu, tj.  „Depozitář (I.)“  s kapacitou  cca  
2,0 mil. svazků,   zajistí   do  horizontu 3 – 5 let  dostatek prostoru  pro uložení  přírůstků  
novodobých fondů,  bude též  zajištěn  přímý  přístup  klientů  k fondům a  odpovídající 
provozní zázemí depozitáře.  Plánovaná výstavba dalšího  Depozitáře – II.  v areálu  Hostivař  
doplní  depozitární  kapacity  do  úrovně projektovaných kapacit  nerealizovaného  objektu  
Novodobých  fondů a služeb, tj. knihovny na Letné.  

Neodkladná výstavba a následné  zprovoznění objektu prvního „Depozitáře (I.)“  v 
Hostivaři také umožňuje probíhající rekonstrukci a revitalizaci celého areálu Klementina,  což 
za současného naplnění jeho budov je naprosto nereálné. Uváděná výstavba též vytváří  
časový  prostor  pro  zodpovědnou přípravu  projektu a realizační dokumentace  druhého   
depozitárního  a provozního  objektu, tzv. Depozitář - II  v Hostivařském areálu. 

 Barokní komplex Klementina je po Pražském hradu druhou největší pražskou národní 
kulturní památkou a dokončení tzv. první etapy rekonstrukce a revitalizace přineslo 
hmatatelné výsledky na kvalitě jeho provozu, který probíhá a bude probíhat, při realizaci 
následujících čtyř etap rekonstrukce a revitalizace, za pouze částečného omezení v přístupu 
veřejnosti. 
 
Zdůvodnění technických parametrů podprogramu 
 

 Projektované parametry  reflektují  smysl  projektu  výstavby  nových  depozitářů  
Národní  knihovny  i rekonstrukce - revitalizace  areálu  Klementina, tj.  přírůstek  ploch  
členěný  dle  účelu, který je  získán výstavbou  nových objektů v Hostivaři  a  změnou  
struktury  ploch  dosaženou  revitalizací  objektů  Klementina. 
 Parametr  revitalizace  objektů  Klementina  byl  stanoven  pro  rozsah m2  podlahové  
plochy  objektů, která je ovšem limitována nižší  i  vyšší  umělecko řemeslnou  náročností 
jednotlivých dotčených prostor.  Další  částí  revitalizace  areálu  je  úprava  rozsáhlých  
dvorů, již uskutečněná rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek a vybudování 
nejnutnějšího  obslužného parkingu. 

Součástí stavebních prací je i instalace:  „Bezpečnostně technických systémů“, 
regálového  úložného  systému v dosud nevyužitých prostorách podkroví, stabilního  hasicího  
zařízení  a uskutečnění  rozsáhlých  restaurátorských  prací  v interiéru. 

 
Zdůvodnění  finančních ukazatelů  podprogramu 
 

Rekonstrukce a  revitalizace  národní  kulturní  památky  Klementinum  je   prováděna  
po etapách s potřebou investičních i neinvestičních finančních prostředků, a to pro: již 
uskutečněnou tzv. první  etapu ve výši 357,780 mil. Kč, prováděnou  II. etapu ve výši 629,583 
mil. Kč  a dále navazující etapy III., IV. a V. ve výši 897,793 mil Kč, které jsou postupně 
připravovány k registraci. Realizace těchto projektů (akcí)  umožní  zásadní  změny  užívání  
klementinského  areálu  o  ploše  32 300 m2.  Předpokládané  kapacitní  parametry budou  480 
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čtenářských  míst,  70  míst  v učebnách  a  100 míst  ve  víceúčelových  sálech,  kapacita  
skladovaných  svazků  bude 2,5 mil. ks   z části  uložených v nově upravovaných prostorách. 
Bude zřízeno podzemní parkoviště,  provedena úprava   hospodářského  dvora  a  nově jsou 
řešeny  vstupy  a  komunikace. 

Zdárný  průběh  a  výsledek  rekonstrukce - revitalizace  je podmiňován  náročnou  a  
detailní  přípravou  celého  projektu,  při  které  byl zpracován i postupně   upravován  
uživatelský  záměr  a   zpřesňovány  finanční  i  časové  ukazatele, a to  zejména  ve  vztahu  
na  klasifikaci  objektu, jakožto národní kulturní památky. 

Pořizovacími (investičními) prostředky  ve  výši 378,992 mil. Kč je již realizována 
stavba objektu „Depozitáře (I.)“, kdy bude  vybudováno  42 700 m3  obestavěného  prostoru a  
získáno celkem 11 250 m2  podlahové  plochy, z toho  3 700 m2 bude  depozitář  pro  2,0 mil.  
svazků  a ostatní  prostory jsou určeny  pro  zpracovatelskou  linku,  digitalizační  pracoviště,  
studovnu,  administrativní  a  sociální  využití.  

Již  během probíhající  realizace  „Depozitáře (I.)“  bude  dokončena předprojektová 
příprava  pro  stavbu  Depozitáře II  tak,  aby  v časové návaznosti  po  dokončení  první  
stavby  mohl  být  realizován definitivní investiční záměr. 

Pro potřebu vybudování Depozitáře - II  jsou rezervovány investiční prostředky ve 
výši 547,698 mil. Kč a tento objekt bude sloužit  jako  skladovací  kapacita, s   obestavěným  
prostorem  cca  41 500 m2  umožňujícím uskladnění  3,25 mil. svazků. Uváděný depozitář by 
měl být vybaven nejmodernějším ukládacím a vyhledávacím zařízením.  

 
Stav realizace jednotlivých projektů (akcí) podprogramu je uváděn dle jejich 
registrovaných názvů v systému SMVS/ISPROFIN 
 
Akce:  Rekonstrukce a revitalizace Klementina  evid. č.: 134V123000002 
           Rekonstrukce a revitalizace Klementina probíhala v souladu s harmonogramem 
výstavby I. etapy, která byla dokončena v plánovaném termínu do 30. 6. 2011. Dále byla 
dokončena v uváděném časovém úseku samostatná stavba podzemních přivaděčů chladicí 
vody z Vltavy pro potřebu energeticky úsporné klimatizace. Během I. pololetí r. 2011 bylo 
z prostředků uspořených na stavbě samé provedeno, na základě požadavku Národního 
památkového ústavu, rozsáhlé restaurování nalezených fresek a další záchranné stavební a 
restaurátorské práce jím nařízené. Objekty dotčené v I. etapě byly již v II. pololetí 2011 plně 
využívány v rámci provozu knihovny. Stavba byla dokončena kolaudací v 6/2011 a byly 
splněny všechny plánované parametry a indikátory akce.  
 
Akce:  Rekonstrukce a revitalizace Klementina – II. etapa, evid. č SMVS: 
           134V123000007 

Navazující II. etapa rekonstrukce a revitalizace má aktualizovanou a dokončenou 
stavební dokumentaci, „uzavřený“ (registrovaný) investiční záměr s doplněním řady 
stavebních, zabezpečovacích a provozních prvků - souborů, které byly původně zahrnuty do 
následující III. a IV. etapy. Registrace akce byla dokončena v  II. pol. 2011 a též byla 
dokončena příprava zadávací dokumentace  pro výběr zhotovitele veřejné zakázky, tj. stavby 
– rekonstrukce a revitalizace.  Předmětné výběrové řízení bylo zahájeno v IV. Q/2011, ale 
v důsledku změn ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách došlo 
k podstatnému skluzu a zhotovitel by měl být vybrán do konce 6/2012.. Před zahájením 
vlastní rekonstrukce proběhlo přemístění knižních fondů a samostatně je dokončena instalace 
bezpečnostně technických systémů. Realizaci akce  je dosud možno uskutečnit v termínu 
k 30. 9. 2014.   
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Akce:  Depozitář NK v Hostivaři, evid. č.: 134V123000004 
Navazující akcí na rekonstrukci Klementina je výstavba nového depozitáře 

v Hostivaři, tzv. Depozitář (I),  jehož  plánované dokončení v r. 2013 umožní dislokační 
přesuny knižních fondů, uvolnění prostor Klementina pro realizaci III. a IV. etapy 
rekonstrukce a instalaci digitalizačního pracoviště. Původně již byla dokončena projektová 
dokumentace, proběhlo stavební řízení a byl zahájen výběr zhotovitele stavby, který byl na 
přelomu r. 2010/2011 zrušen v důsledku dodatečně nalezených nedostatků v zadávací 
dokumentaci. Po doplnění zadávací dokumentace v I. pol. r. 2011 proběhl výběr zhotovitele 
stavby. Na základě tohoto výběrového řízení byl vybrán v II. pol. 2011 zhotovitel stavby, tj. 
Metrostav, a.s., kterému bylo předáno staveniště a byla zahájena stavba v 10/2011. 
Harmonogram stavby je zhotovitelem plněn, stavba probíhá velmi dobře a jsou veškeré 
předpoklady, že bude dodržen termín pro ukončení realizace akce k 31. 3. 2013.   

 
Akce:  Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři, evid. č.:  
           134V123000006 
           Další navazující akcí pro umožnění rekonstrukce Klementina je rekonstrukce 
stávajícího  depozitáře   v   Hostivaři, ve kterém budou umístěna restaurátorská pracoviště, 
specializované dekontaminační zařízení, obslužné zázemí pro oba depozitáře a část knižních 
fondů. Tato akce byla detailně připravena po stránce stavební studie, která řeší napojení 
objektu na výše uváděný nový depozitář i vlastní rekonstrukci a pro potřeby koncepce 
budoucího provozu. Akce je rámcově rozpočtována ve výši 97,974 mil. Kč.  Akce byla 
zaregistrována v I. pol. 2011 a následně byla vyhlášena soutěž pro výběr dodavatele všech 
stupňů projektové dokumentace. Předmětná soutěž byla investorem – NK v 9/2011 zrušena, 
čímž se tato akce dostala do časového skluzu, který  bude mít negativní dopad na termíny 
přestěhování knižních fondů z knihoven Klementina, a to v návaznosti na realizaci II.a III. 
etapy  rekonstrukce a revitalizace. Nyní již vybraný dodavatel projektové dokumentace tuto 
dokončuje a je předpoklad uskutečnění stavebního řízení v II. Q 2012. Ukončení akce k       
30. 6. 2012 se jeví nyní jako nerealistické. Pokud by byl vybrán zhotovitel vlastní 
rekonstrukce během III. Q 2012, je možno uvažovat o dokončení akce během I. pol. 2014. 

 
Akce:   Rekonstrukce přípojek vody a kanalizace do areálu Klementina  evid. č 
            134V123000008 
           Pro potřeby uváděných etap rekonstrukce Klementina byla samostatně v r. 2011 
zaregistrována akce na rekonstrukci a opravu kanalizačních i vodovodních přípojek do tohoto 
areálu a do této akce bylo postupně zahrnuto i odstranění havárií dalších přípojek a celá akce 
byla ukončena v termínu do konce r. 2011. Tímto byla plně využita letní výluka dopravy na 
nábřežní komunikaci a byl odstraněn fatální problém s napojením rekonstruovaných objektů 
na uváděné části inženýrských sítí. Jednalo se o zcela mimořádnou akci, která byla 
realizována s maximální úsilím všech zainteresovaných i smluvních stran.  
 
Návrh na doplnění podprogramu o dále uváděné akce: 
 
- Nové interiéry a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři  

Parametry projektu (akce): studovna – 198 m2, sklady a tech. zázemí 1 031,7 m2, 
administrativní plochy –  3 667,1 - m2, provozní plochy – 518 m2, gastronomie a stravování 
– 315 m2   

   Celkové dotační prostředky: 36 263 000,- Kč  
   Závazné časové ukazatele:  r. 2012 až  31. 12. 2013 
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Hodnoty uváděné v přehledu jsou v tis. Kč 

Název akce 
Finanční 
plnění v 

roce 
2012 

Finanční 
plnění v 

roce 
2013 

Finanční 
plnění v 

roce 
2014 

Finanční 
plnění v 

roce 
2015 

Finanční 
plnění v 

roce 
2016 

Finanční 
plnění v 

roce 
2017 

Finanční 
plnění v 

roce 
2018 

Finanční 
potřeby 
celkem 

Nové interiéry 
a mobiliář 

depozitářů NK 
v Hostivaři 

1 164  35 099  0 0   0  0 0  36 263  

 

Navrhovaná akce umožňuje užívání nového „Depozitáře (I.)“ a stávajícího depozitáře,  
který je pouze předmětem částečné rekonstrukce. Dokončení obou depozitářů a zajištění 
jejich funkčního vybavení podmiňuje další realizaci rekonstrukčních akcí v areálu 
Klementina tím, že bude možno provést přesun cca 1,2 mil. svazků do těchto nově 
zřízených depozitních prostor. 

 
- Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu 

Parametry projektu (akce):  25 stanic, 1 140 m - délka teleliftu (dopravníkového pásu),  
obslužnost depozitářů –  2 500 000 svazků, kapacita – 300 svazků/1 hod.    

   Celkové dotační prostředky: 80 333 000,- Kč  
    Závazné časové ukazatele:  r. 2012 až 31. 12. 2017  

 

Hodnoty uváděné v přehledu jsou v tis. Kč 

Název akce 
Finanční 
plnění v 

roce 
2012 

Finanční 
plnění v 

roce 
2013 

Finanční 
plnění v 

roce 
2014 

Finanční 
plnění v 

roce 
2015 

Finanční 
plnění v 

roce 
2016 

Finanční 
plnění v 

roce 
2017 

Finanční 
plnění v 

roce 
2018 

Finanční 
potřeby 
celkem 

Instalace 
automatického 

systému 
distribuce 

dokumentů v 
Klementinu 

5 984  16 220  21 039  13 460  17 250  6 380  0  80 333  

 
Předmětná akce reprezentuje dodání a instalaci vysoce sofistikovaného technicky přesného 
zařízení pro kontinuální přepravu svazků z depozitních zásobníků až k uživatelům. Jedná se 
o značně nadstandardní provozní soubor na sebe navazujících dopravníkových pásů, přes 
dopravní, expediční, sběrná a výdajová uzlová místa. Takovýmto zařízením jsou vybavena 
v Evropě pouze špičková badatelská střediska – knihovny a uskutečněním tohoto projektu 
získá knihovna v Klementinu nejenom zařízení schopné zásobovat studující (uživatele) ve 
výše uváděné kapacitě, ale i renomé špičkově vybaveného pracoviště. Samotná akce, 
respektive instalace uváděného systému může probíhat pouze po etapách, a to v návaznosti 
na realizaci jednotlivých akcí rekonstrukce Klementina. Na základě této skutečnosti a 
finančním možnostem rozpočtu kapitoly je plánováno ukončení akce do r. 2017.   

 
Zdůvodnění výše účasti státního rozpočtu na financování podprogramu 

 

 Základní předpoklad  účasti  státního  rozpočtu  na  akcích pro obnovu a rozvoj 
Národní knihovny ČR je  dán  vlastnictvím  státu  k dotčeným objektům a pozemkům. 
Uváděná účast a stanovení předpokládané výše dotačních prostředků ze státního rozpočtu, a 
též  „Fondu národního majetku,“ je podmíněna  předložením investičních záměrů s detailními 
rámcovými rozpočty, které u akcí nad 100 mil. Kč jsou podrobovány nezávislým odborným 
posouzením, jako je např. studie proveditelnosti, a nebo samostatným sestavením kontrolních 
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rozpočtů. Podmínkou poskytnutí dotačních prostředků je povedení registrace akce správcem 
programu dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. 
Vlastní  reálná výše dotačních prostředků je dána výsledky výběrových řízení pro: 1) realizaci  
veřejných  zakázek na přípravu stavební části akcí 2) uskutečnění veřejných zakázek na 
dodání všech stupňů projektových dokumentací pro stavby, respektive dodávky 3) provedení 
veřejných zakázek na vlastní rekonstrukce, na výstavbu nových depozitářů a nebo 
uskutečnění dodávek zařízení i mobiliáře.    

 

 
Podprogram  evid. č.  134 124  – Obnova a rozvoj národních kulturních 
institucí  
Zdůvodnění  ekonomických a časových ukazatelů i technických  parametrů  podprogramu 
 
Stanovení cíle hlavních akcí podprogramu u jednotlivých účastníků 
 
Uměleckoprůmyslové muzeum Praze 

Budova Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (dále též UPM) byla postavena podle 
projektu arch. Josefa Schulze v letech 1896-1900, a to pouze pro výstavní účely. Již v době 
první republiky byly její prostory zaplněné. Situace se dále zhoršovala během války a 
zejména v poválečných letech, kdy byla budova doslova přeplněna nejenom výsledky běžné 
akviziční činnosti, ale i konfiskáty církevního a soukromého majetku. Z toho důvodu byly 
budovány mimopražské expozice a rozměrný sbírkový materiál byl umísťován v depozitářích 
mimo Prahu. Po roce 1989 bylo muzeum nuceno vyklidit celkem sedm z těchto depozitářů. 
Postupem času byl tedy změněn účel užívání více než jedné poloviny budovy muzea, která 
nyní slouží jako depozitář. 

V roce 2000 došlo k statickému poškození klenby v přízemí budovy a následně byla 
provedena expertiza stability konstrukce muzea, ze které vyplývají následující skutečnosti: 
Objekt byl určen a dimenzován především pro výstavní sály a neměl vybudováno prakticky 
žádné zázemí pro uložení sbírek atd. 

Dodatečnou půdní vestavbou depozitářů s novým stropem z osmdesátých let, ale také  
s již uskutečněnými stavebními úpravami z šedesátých a sedmdesátých let 20. století, zejména 
odebráním jednoho podlaží ve skladu knihovny a využíváním značné části budovy jako 
depozitářů, došlo v průběhu minulých let k významnému přetížení nosných konstrukcí.  

Průzkumem bylo zjištěno, že cihelné zdivo má nízkou pevnost a základové poměry 
jsou rovněž nepříznivé. Na stabilitu objektu měla negativní vliv v minulosti i stavební činnost 
v těsném sousedství budovy. Došlo k výraznému kolísání hladiny spodní vody, které bylo 
příčinou zhroucení podlahy prvního nadzemního podlaží. Statické poměry podloží muzea 
negativně trvale ovlivnila výstavba nedaleké trasy a stanice metra trasy „A“, podzemní garáže 
a rekonstrukce Rudolfina. Aktuálně situaci komplikuje dynamickými rázy vysoce 
frekventovaná přilehlá ulice 17. listopadu.  
 Celková prostorová tuhost budovy je nízká, objekt nemá příčné ztužující stěny, ani 
betonové věnce na svislých nosných konstrukcích, má velké okenní otvory a štíhlé 
(nedimenzované) meziokenní pilíře. I do výstavních prostor byla dodatečně vestavěna stropní 
konstrukce. Je ohrožena nejen únosnost stropů, ale i zdivo meziokenních pilířů. Budovy, 
s nimiž je muzeum příslušné hospodařit, však neumožňují přestěhování a uložení tak velkého 
množství sbírkových předmětů.  

Řešením této situace bylo nejprve zajištění akutního havarijního stavu budovy, 
vypracování komplexní projektové dokumentace a to nejenom pro vlastní budovu muzea, ale 
též pro objekt nového depozitáře v Praze, kam budou po jeho dokončení přesunuty 
nevystavované části sbírek, a bude vytvořena rezerva pro akviziční činnost muzea. Původním 
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plánem investora bylo tedy realizovat uváděné stavby postupně, což dnes není možné, neboť 
stavba depozitáře dosud nezačala, a to z důvodů správních průtahů a opožděného vypracování 
projektové dokumentace. Vzhledem k závažnosti stavebně technického stavu objektu muzea 
na jedné straně a kvalitě objektu, rozsahu jeho sbírek a významu muzea na straně druhé, je 
naléhavost řešení daného stavu evidentní. 

Finančně i časově výhodné řešení vyžaduje poměrně značné finanční náklady 
v krátkém časovém úseku, kdy muzeum získá náhradní prostory pro uložení sbírek a svojí 
činnost, anebo bude rekonstrukce muzea provedena za provozu muzea, tedy bez jeho 
vyklizení, což je stavebně i organizačně možné, ale klade to nadstandardní nároky na 
budoucího zhotovitele rekonstrukce, tedy na POV stavby a samotného investora. Vzhledem 
k nynější potřebě časového souběhu obou staveb, není již možné původně navrhované řešení 
na postupnou rekonstrukci rozloženou do několika etap.  Trvající podmínkou celkového 
řešení situace UPM je nadále i vybudování nového depozitáře v Praze, které umožní budoucí 
trvalé odlehčení a vyklizení budovy muzea pro budoucí expozice a odborná pracoviště. 
 
Národní technické muzeum 
 

 Národní  technické  muzeum  má  již  stoletou  historii,  budování muzea bude  
završeno  dokončením  rekonstrukce  hlavní  budovy,   instalací nových  expozic  a  otevřením  
muzea  pro  veřejnost,  akce  byly  zařazeny  na  základě  usnesení  vlády  č. 911 ze  dne  
23.7.2008. 

Dlouhodobě  nebyly  řešeny  problémy s prezentací mimořádné sbírky techniky, vědy 
a průmyslu. Proto byl  zvažován  záměr výstavby nového objektu, v sousedství hlavní budovy 
muzea.  Finanční  prostředky  na  realizaci  přístavby  byly  zčásti   převedeny  na  dokončení  
rekonstrukce  hlavní  budovy,  reinstalaci  starých  expozic  a  vybudování  nových  expozic 
v rekonstruovaném  objektu  jako  prioritní  zájem  muzea,  záměr  přístavby z tohoto  důvodu  
musel  být  opuštěn. 

Kritický  nedostatek  vhodných  depozitních  prostorů  a budov  řeší  stavba  dalšího  
objektu (hala č. 3) v depozitním areálu NTM v Čelákovicích. Stávající  objekty  depozitního  
areálu  jsou  zcela  zaplněny  a  velké  množství  sbírkových  předmětů (cca 6 200 evidenčních 
jednotek) je  provizorně uloženo  v náhradních  prostorách ( DKV Praha – střed) v 
nevhodných  podmínkách.  V nové  hale  bude  uloženo  několik  tisíc  sbírkových  předmětů  
z fondů  architektura,  stavitelství,  strojírenství,  textilní průmysl,  elektrotechnika  chemie  a  
metalurgie.   

 
 
Národní filmový archiv 
 
 Národní  filmový  archiv,  který  patří  k deseti  nejvýznamnějším  filmovým  
archivům  na  světě,  má  ve  svých  sbírkách,  přesahujících  125  milionů  metrů  filmu,  
rozsáhlou  sbírku  barevných  filmů,  jejichž  nejvýznamnější  část  představuje  česká  
národní  tvorba  hraných,  dokumentárních,  animovaných  a  jiných  filmů. 
 Posláním  NFA  je  shromažďování,  ochrana,  vědecké  zpracování  a  prezentace  
audiovizuálních  archiválií  dokumentujících  národní  a  evropskou  filmovou  produkci,  
vznik  a  vývoj  filmového  umění,  život  českého  národa  a  významné  světové  události. 
 Kardinálním  problémem  pro  uchování  barevných  filmových  materiálů  je  
výstavba  depozitáře v archivním  areálu  v Hradištku  pod  Medníkem,  který  by  na  
odpovídající  technické  úrovni  zajistil  ochranu  barevných  audiovizuálních  archiválií  na  
několik  staletí.  Uváděný problém byl předkládán k řešení  od  roku  1993,  ale  prostředky    
na  výstavbu  depozitáře  nebyly v minulosti   poskytnuty.  Dalším  problémem  je,  že  NFA  
dosud  nemá  vlastní  sídlo  a  svou  činnost  vykonává  v pěti  lokalitách.  Tato  skutečnost  
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omezuje  dostupnost  archiválií  odborné  i  laické  veřejnosti  i  řadu  dalších  funkcí,  které  
by  NFA  měl  poskytovat.  Byla  zpracována  studie  výstavby  budovy  NFA,  kde  by  byly  
soustředěny  všechny  aktivity  vykonávané  v Praze  i  ty,  které  dosud  z kapacitních  
důvodů  národní  archiv  vykonávat  nemůže. 
 
Zdůvodnění hlavních technických parametrů podprogramu 
 
 Navržené  parametry  podprogramu  respektují  hlavní  záměry  obnovy  a  rozvoje  
národních  kulturních  institucí,  tj.  přírůstek  ploch  pro prezentaci  a ochranu  sbírek  a  
záchranu  historicky  a  umělecky  cenných  objektů.  Rekonstrukce  objektu  historické  
budovy  UPM s  vysokou  uměleckou  a  řemeslnou  hodnotou  a  bohatostí výzdoby  interiérů  
a  dalších  stávajících objektů  je  vztažena  k  podlahové ploše objektů,  také  přírůstky  
nových  kapacit  jsou  reprezentovány  podlahovou plochou  jako  nejvhodnějším  ukazatelem  
užitnosti  objektů.  Obnova  střešního  pláště UPM  je  rovněž  vyjádřena  v plochách. 
 
Zdůvodnění  finančních ukazatelů  podprogramu  
 
 Předpokládané  finanční a časové ukazatele rekonstrukce  jsou  dány  špatným  
stavebně  technickým  stavem opravovaných objektů.  Zdárný  průběh  a  výsledek  
rekonstrukce  je  podmíněn  náročnou  a  detailní  přípravou  projektů,  při  které  mohou být 
zpřesňovány  jednotlivé  finanční  i  časové  ukazatele.  Východiskem  pro  stanovení  
celkových  pořizovacích a nákladových finančních prostředků   bylo  porovnání  kubatury  
rekonstruovaných  objektů  podobného  charakteru. 
 Finanční prostředky na  pořízení  nových  objektů  jsou  stanoveny  na  základě  
objemových  studií,  parametry  stavební  části  jsou  vztaženy  na  1 m3  obestavěného  
prostoru  i  vybavení plánovaných objektů, a to  dle  účelu  budoucího využití  ploch a  
charakteru  jednotlivých  staveb.   

Parametr  výstavby  centrálního  depozitáře  UPM  obsahuje  celkové  pořizovací 
prostředky  na  stavbu  a  vybavení  areálu  včt. restaurátorských  dílen, výstavních  prostor,  
technického  a  sociálního  zázemí v celkové  ploše  10 470 m2.  Pořizovací prostředky           
8 530  Kč/m3  jsou  průměrné,  vzhledem  k obvyklým  požadavkům  na  vybavenost  a  
konstrukční prvky.  

Parametr záchrany historické  budovy  UPM ve  výši  6 800 Kč/m3,  obsahuje  
komplexní  rekonstrukci  53 300 m3  obestavěného  prostoru  počínaje  statickým  zajištěním  
objektu  a  restaurováním  nástěnných  maleb  konče,  stavba  je  zcela  výjimečná  a  náklady 
na opravy  i pořizovací prostředky na technické zhodnocení objektu muzea  můžou být během 
vlastní stavby upřesněny. 

Parametr  výstavby  depozitní  haly  č. 3  NTM  v  Čelákovicích   ve výši 9 934 Kč/m3  
je  pro  depozitáře  tohoto typu spíše  průměrné,  vzhledem  k nižší  náročnosti  na  
vybavenost  objektu. 

Parametr  investičních  prostředků na  technického  zhodnocení  ve 3. etapě  
rekonstrukce  hlavní  budovy  NTM   ve  výši  7 600 Kč/m3, čemuž  odpovídá  náročnost  
úprav  objektu.   

Reinstalace  a  zřízení  nových  expozic se  dotkne  podlahové  plochy  cca 6 460 m2  
s průměrným  nákladem  16 600 Kč/m2. 
 Depozitář  Národního  filmového  archivu je  speciální  stavba  na  úschovu  filmového  
materiálu. Při  předpokládaném  parametru  ve  výši  9 786 Kč/m3 jde o  průměrné  pořizovací 
prostředky. 
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 Předpokládané  pořizovací prostředky na  realizaci  pracoviště,  respektive sídla  NFA,  
by  činily cca  345 mil. Kč.  Při  parametru ve  výši  14 183  Kč/m3  jde  o  mírně 
nadprůměrné  pořizovací prostředky  na  stavbu  administrativních  budov. 
 
 
Stav realizace jednotlivých akcí podprogramu je uváděn dle jejich registrovaných názvů 
v systému SMVS/ISPROFIN 
 
 

Projekt (akce): Rekonstrukce hlavní budovy NTM – III. etapa, evid. č.: 134V124000007 
Realizace III. etapy akce Rekonstrukce hlavní budovy Národního technického muzea 

(dále NTM) probíhala od r. 2010 s počátečním skluzem. Dále došlo na základě oprávněného 
požadavku investora k dodatečné projektové změně stavby, a to pro instalaci vloženého 
knihovního depozitáře. Tato změna byla v II. pol. r. 2011 schválena správcem programu a 
nyní je možno doložit, vzhledem ke stupni rozestavěnosti, že stavba bude dokončena 
v plánovaném termínu do 30. 6. 2012. Na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele 
rekonstrukce bylo dosaženo úspory ve výši. 37 mil. Kč, která bude částečně použita pro 
potřebu rozšíření rozsahu expozic instalovaných v takto obnoveném a částečně přestavěném 
objektu. Akce je dokončována k 30. 6. 2012.  

 
Akce: Vybudování nových expozic v hlavní budově NTM , evid. č.: 134V124000008 
Navazující akcí na vlastní rekonstrukci hlavní budovy je „Vybudování nových expozic“. Tato 
akce byla již částečně realizována a dokončena v I. čtvrtletí 2011, jedná se celkem o šest 
expozic, které jsou zpřístupněny veřejnosti. Dokončení dalších pěti expozic a doprovodných 
programů bylo podmíněno potřebou navýšit ze strany MK rozsah dotačních prostředků, a to 
z důvodů prvotně neplánovaného rozšíření restaurátorských a instalačních prací u exponátů již 
zpřístupněných v rámci otevřené expozice. Uváděné finanční navýšení v rozsahu 32,895 mil. 
Kč bylo správcem programu odsouhlaseno na základě oboustranných jednání v I. pol. r. 2011, 
a to z prostředků ušetřených na realizaci rekonstrukce hlavní budovy a dále z ušetřených 
prostředků při výstavbě následně popsané akce pro dokončení výstavby depozitního areálu 
v Čelákovicích. Též bylo nutno posunout termín dokončení akce k 30. 6. 2013, a to v 
důsledku změněného rozsahu již instalovaných expozic a nutnosti aktualizovat i dokončit 
projekty dosud neinstalovaných expozic. Takto změněný investiční záměr, který obsahuje 
rozšíření parametrů a indikátorů akce i s novým libretem těchto expozic, byl správci 
programu předložen k posouzení v 5/2011 a v II. pol. r. 2011 byl následně schválen. 
Vzhledem k záruce, že bude dodržen termín dokončení stavby rekonstrukce hlavní budovy, je 
v této souvislosti reálný i termín dokončení všech plánovaných expozic k 30. 6. 2012   
 
Projekt (akce): Výstavba depozitární haly č. 3 - Čelákovice , evid. č.: 134V124000006      

Související akcí pro potřebu uskladnění exponátů NTM je probíhající výstavba 
depozitní haly č. 3 v Čelákovicích, kde bylo výběrovým řízením na zhotovitele stavby 
dosaženo úspory ve výši 32 mil. Kč. Samotná stavba přes prvopočáteční časový skluz, 
způsobený technickými problémy při zakládání pilotů základů, je již během r. 2011 
realizována v souladu s časovým harmonogramem a je naprosto reálný předpoklad, že stavba, 
respektive akce bude dokončena v plánovaném termínu k 30. 6. 2012.  

 
Akce: Archivní areál NFA Hradištko II., evid. č.: 134V124000002 

Akce vybudování depozitáře, pro potřeby Národního filmového archivu (dále jen 
NFA), na Hradišťku byla dosud v přípravné fázi zajišťována vypracováním projektové 
dokumentace, bylo uskutečněno územní a stavební řízení. Uváděná dokumentace byla v r. II. 
pol. r.2011 předmětem  detailní kontroly ze strany správce programu. Pro následné urychlení 
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realizační části akce byl během 5/2011, tedy v předstihu, vybrán na základě výběrového řízení 
dodavatel úložných regálových systémů – souborů pro finální deponování filmových 
materiálů. Vzhledem ke značnému časovému skluzu, ke kterému došlo v důsledku nepřesností 
ve smlouvách s projektovým managerem stavby, a též důsledku nutnosti změnit projektovou 
dokumentaci, tak aby odpovídala registrovaným dotačním prostředkům,  byla projektová a 
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dokončena až v I: pol. r. 2012. Zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby je nyní předmětem posouzení ze strany správce 
programu. Pro urychlenou realizaci této akce je naprosto neodkladné uskutečnit v nejkratším 
možném horizontu výběr zhotovitele stavby. Dosud reálný předpoklad dokončení této stavby 
je 30. 9. 2014.   
 
Akce: Národní filmový archiv - sídlo , evid. č. SMVS: 134V124000005  

Paralelně dosud uskutečňovanou akcí pro potřeby NFA je výstavba jeho sídla, kde byl 
dosud vypracován pouze projekt pro územní řízení, což se stalo na základě nestandardního 
postupu zadavatele – investora, tedy NFA, kdy nebyly zadány do výběrového řízení na 
dodavatele projektové dokumentace (dále PD), všechny stupně PD jakožto předmět 
díla.Vzhledem k dalšímu neporozumění a pochybení zadavatele, který nerespektoval výzvy 
správce programu na úpravu zadávací dokumentace, byl Úřadem pro hospodářskou soutěž 
zrušen v I. pol. r. 2011 výsledek výběrového řízení na zhotovitele dalších stupňů projektové 
dokumentace, tedy kromě již vypracovaného stupně pro územní řízení. Současně byly v r. 
2011 odmítnuty správcem programu nadstandardní požadavky projektanta tohoto stupně  
dokumentace, které byly umožněny přístupem NFA při uzavírání smluv. Uváděné smlouvy 
byly opakovaně předmětem posouzení právníků správce programu, a to se zřetelem na 
autorské právo. Celá akce se dostala do podstatného časového skluzu již tím, že dlouho nebyl 
vybrán vhodný pozemek, což se nakonec podařilo vzhledem ke spolupráci s ÚZSVM, 
pozemek byl převeden ČR - NFA bezúplatně, a také v důsledku chybného postupu při zadání 
VZ  není předpoklad dodržení původního termínu dokončení. Výstavba samotného sídla je 
však z hlediska stavebního i provozního nadstandardem, a to vzhledem ke skutečnosti, že se 
nejedná o běžnou administrativní budovu, ale o pracoviště s náročnými technologiemi 
vyžadujícími specifické podmínky, zázemím pro širokou veřejnost a např. současným 
nárokům na odpovídající kinosál. Vzhledem k tomu, že investor i přes opakovaná nařízení 
správce programu nezajistil dokončení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení 
v r. 2012, není reálné stanovit termín dokončení akce. Nové vedení NFA seznámilo správce 
programu v 6/2012 se změnou koncepce dislokace sídla NFA s tím, že dosud plánovaná 
výstavba v Nových Bučovicích je již nereálná. Dále NFA oznámilo změnu investičního 
záměru pro vybudování „nového“ sídla v prostorách administrativní budovy bývalého 
„Nákladového nádraží na Žižkově“. Toto stanovisko je ze strany správce programu nyní 
posuzováno a je jednáno o možnosti změnit se souhlasem MF původní investiční záměr s tím, 
že dosud dodaný projekt pro ÚR by byl využit jako podkladový materiál pro nový projekt 
sídla NFA v uváděné lokalitě. Uvažovaný termín na dokončení takto měněné akce je 
předběžně stanoven na 31. 12. 2016.       

 
Akce: Centrální depozitář v Praze, UPM v Praze,  evid. č.: 134V124000003  

Pro potřeby Uměleckoprůmyslového muzea (dále UPM) probíhá akce na vybudování 
centrálního depozitáře, kde byla dokončena v r. 2011 projektová dokumentace ve všech 
stupních a bylo zahájeno územní a stavební řízení. Následně bylo vydáno stavební povolení a 
investor - UPM předal v II. pol. r. 2011 správci programu  zadávací dokumentaci pro soutěž 
na výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k předcházejícím průtahům s pořízením pozemku pro 
předmětnou stavbu a průtahům s vypracováním zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
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stavby, kdy je časový harmonogram akce v podstatném skluzu, a to tak, že bylo nutno změnit 
závazný termín dokončení akce z  31. 1. 2012 na 31. 12. 2015. 

 
Projekt (akce): Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze,  evid. č.: 134V124000004  

Druhou akcí pro potřeby muzea je samotná rekonstrukce jeho historické budovy na 
Starém Městě Pražském, kde dosud není dokončen projekt, a to v důsledku nového požadavku 
na změnu systému klimatizace, kterou investor - UPM oprávněně zdůvodňuje nutnými 
energetickými a tím finančními úsporami při budoucím provozu. Na základě tohoto 
požadavku proběhlo ve IV. Q 2011 jednací řízení bez uveřejnění s projektantem, a to za 
přítomnosti zástupců správce programu. Výsledkem toho řízení bylo uskutečnění uváděné 
změny PD a opětovné odložení termínu stavebního řízení do I. Q 2012.  Vzhledem k tomu, že 
tato akce byla zaregistrována již v r. 2008 bylo nutno konstatovat, že délkou přípravy a touto 
další změnou se dostal průběh akce do časového skluzu, který již nedal záruku jejího 
ukončení v plánovaném termínu do 30. 4. 2012. Vzhledem k plánovaným a registrovaným 
prostředkům ve výši 420 mil. Kč na tuto rekonstrukci byla provedena správcem programu  
změna závazného termínu dokončení na 30. 4. 2015 tak, aby bylo možno alokované 
prostředky použít v reálném časovém horizontu.  
 
Návrh na doplnění podprogramu o dále uváděné projekty (akce): 

 
 
-  Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery 
   Parametry projektu (akce):  66 617 m3 – obestavěného prostoru provozní budovy,   
   65 930 m3 – obstavěného prostoru historické  budovy (rekonstrukce všech rozvodů a 

osvětlení, výměna vzduchotechnických zařízení, modernizace jevištní techniky, výměna 
technických divadelních  provozních souborů, obnova interiérů a oprava všech povrchů, včt. 
restaurování uměleckých prvků) 

   Celkové dotační prostředky: 360 000 000,- Kč  
   Závazné časové ukazatele:  r. 2012 až  do 31. 12. 2017  
    

Hodnoty uváděné v přehledu jsou v tis. Kč 

Název akce 

Finanční 
plnění v 

roce 
2012 

Finanční 
plnění v 

roce 
2013 

Finanční 
plnění v 

roce 
2014 

Finanční 
plnění v 

roce 
2015 

Finanční 
plnění v 

roce 
2016 

Finančn
í plnění 
v roce 
2017 

Finanční 
plnění v 

roce 
2018 

Finanční 
potřeby 
celkem 

Rekonstrukce 
historické a 

provozní budovy 
Státní opery 

1 500  74 681  65 000  48 457  93 139  77 223    360 000  

 
Instalace a zařízení opery je již za zenitem trvalé použitelnosti, a to vzhledem k tomu, že 
poslední větší oprava tohoto divadla proběhla v letech 1969 až 1971. Pro potřebu jeho dalšího 
účelného provozování je celková oprava i výměna uváděných instalací a zařízení zcela 
nezbytná. 
       
Zdůvodnění  výše  účasti  státního  rozpočtu  na  financování  podprogramu 

 

 Základní předpoklad  účasti  státního  rozpočtu  na  akcích pro obnovu a rozvoj 
materiální základny národních kulturních institucí, tj. Umělecko průmyslového muzea 
v Praze, Národního technického muzea, Národního filmového archivu a nyní dle návrhu i 
Státní opery Praha, která spadá do působnosti Národního divadla,  je  dán  vlastnictvím  státu  



  20

k dotčeným objektům a pozemkům. Uváděná účast a stanovení předpokládané výše dotačních 
prostředků ze státního rozpočtu je podmíněna  předložením investičních záměrů s detailními 
rámcovými rozpočty, které u akcí nad 100 mil. Kč jsou podrobovány nezávislým odborným 
posouzením, jako je např. studie proveditelnosti, a nebo samostatným sestavením kontrolních 
rozpočtů. Podmínkou poskytnutí dotačních prostředků je povedení registrace akce správcem 
programu dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. 
Vlastní  reálná výše dotačních prostředků je dána výsledky výběrových řízení pro: 1) realizaci  
veřejných  zakázek na přípravu stavebních i dodavatelských části akcí 2) uskutečnění 
veřejných zakázek na dodání všech stupňů projektových dokumentací pro stavby a instalaci 
expozic 3) provedení veřejných zakázek na vlastní rekonstrukce, na výstavbu nových objektů, 
včt. depozitářů a instalaci expozic.    

 

Administrator
Text napsaný psacím strojem
Schváleno Usnesením vlády České republiky ze dne 19. července 2012 č. 549




