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Zásady pro poskytování dotací z programu 

134D220 

 

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních 

zařízení, církví a náboženských společností 

 č. 1/2020, 

 

kterým se mění Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220 Podpora rozvoje 

a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví 

a náboženských společností. 

 

 

Čl. I. 

 

Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností 

se mění takto: 

 

1. V Čl. I. odst. 2 se slova „investic a veřejných zakázek MK“ nahrazují slovem 

„ekonomický“. Současně se v tomto odstavci slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

2. V Čl. I. odst. 3 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

3. V Čl. II. odst. 11 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

4. V Čl. II. odst. 19 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

5. V Čl. III. odst. 1 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

6. V Čl. IV. odst. 6 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

7. V Čl. IV. odst. 8 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

8. V Čl. VI. odst. 3 a) se číslo „IX“ nahrazuje číslem „XVI“. 

9. V Čl. VI. odst. 4 se slova „náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní“ 

nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory 

kultury“. Současně se v tomto odstavci číslo „VIIII“ nahrazuje číslem „VIII“. 

10. V Čl. VII. odst. 6 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 



11. V Čl. VII. odst. 7 se slova „náměstek ministra/ministryně zodpovědný na MK za sekci 

ekonomickou a provozní“ nahrazují slovy „náměstkyni ministra zodpovědné na MK 

za sekci legislativní a ekonomické podpory kultury“. 

12. V Čl. IX. odst. 1 se číslo „XVII“ nahrazuje číslem „XVI“. 

13. V Čl. IX. odst. 8 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. 

14. V Čl. X. odst. 4 se číslo „XVIII“ nahrazuje číslem „IX odst. 1“. 

15. V Čl. X. odst. 6 se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. Současně se v tomto 

odstavci číslo „XI“ nahrazuje číslem „XII“. 

16. V Čl. XI. odst. 3 d) se slovo „OIVZ“ nahrazuje slovem „OE“. Současně se v tomto 

odstavci číslo „XI“ nahrazuje číslem „XII“. 

17. V Čl. XII odst. 7 se text: „Účastník programu je povinen u každé smlouvy dle odst. 3) 

evidovat veškeré změny ve formuláři „Přehled změn a dodatků“ (příloha č. 13) 

a dokumenty, týkající se změn uvedených v přehledu změn a dodatků předkládá 

účastník programu správci programu.“ nahrazuje textem: „Účastník programu je 

povinen u každé smlouvy dle odst. 3) evidovat veškeré změny ve formuláři „Přehled 

změn a dodatků“ (příloha č. 13). Přehled změn a dodatků předkládá účastník programu 

vždy, když v souvislosti s realizací akce vznikne požadavek na změnu (např. zápisem 

do stavebního deníku, zápisem z kontrolních dnů nebo jiným prokazatelným 

způsobem) a následně, když účastníkovi programu bude známa celková hodnota dílčí 

změny. Dokumenty, týkající se změn uvedených v přehledu změn a dodatků předkládá 

účastník programu správci programu.“ 

18. V Čl. XII. odst. 8 se slovo „odst. 9“ nahrazuje slovem „odst. 7“. 

1. V Čl. XVI. Předběžná řídící kontrola odst. 1 se slova „náměstkovi pro řízení sekce 

ekonomické a provozní“ nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce legislativní 

a ekonomické podpory kultury“. 

2. V Čl. XVI. Průběžná a následná řídící kontrola odst. 2 se slova „náměstkovi pro řízení 

sekce ekonomické a provozní“ nahrazují slovy „náměstkyni pro řízení sekce 

legislativní a ekonomické podpory kultury“. 

3. V Čl. XVII. Průběžná veřejnosprávní kontrola (dále jen „administrativní kontrola“) 

odst. 4 se slova „náměstkovi pro řízení sekce ekonomické a provozní“ nahrazují slovy 

„náměstkyni pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory kultury“. 

 

 

Čl. II. 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem podpisu. 

 

 

V Praze dne 19. 02. 2020 

 

         Ing. Jan Vořechovský 

                   ředitel odboru ekonomického 
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