
Dotace z Programu podpory pro památky světového 

dědictví 
 

Na základě čl. 4 a 5 Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví se každý 

stát zavazuje k povinnosti zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentování a předávání 

budoucím generacím světové kulturní a přírodní dědictví, které se nachází na jeho území. 

Vzhledem k těmto závazkům zřídilo Ministerstvo kultury Program podpory pro památky 

světového dědictví (dále jen „Program“).  

 

Dotaci ze státního rozpočtu v programu Ministerstvo kultury poskytuje podle § 14 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 4 a 5 Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví, 

 
1. KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT 

Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba, s výjimkou státních 

příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. 

 
2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

Podpora rozvoje památek zapsaných na Seznamu světového dědictví, nebo těch památek, 

u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, 

u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří 

pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo 

nominována k zápisu na Seznam. 

Dotace se poskytuje na projekty, které naplňují některou z níže uvedených priorit:  

 

 Priorita č. 1 Posouzení vlivů na památkovou hodnotu – Heritage Impact Assessment 

(HIA), zpracování a tvorba metodiky pro hodnocení dopadu návrhu na památkovou 

hodnotu 

 

 Priorita č. 2 Management plan (zpracování nebo aktualizace existujícího) a tvorba 

nominační dokumentace 

 

 Priorita č. 3 Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je 

Program určen a prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke 

kvalitní péči o ně (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné 

expertizy) 

 

 Priorita č. 4 Prezentace, osvěta, edukace zaměřená na památky, na které je Program 

zaměřen (např. označení památek a související základní informace; konference, 

semináře a workshopy tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou nominace; 

publikační projekty zaměřené na různé cílové skupiny návštěvníků památek 

a osvětově výchovné projekty týkající se těchto památek, zvláště pak na odborné 

monografické publikace) 

 
3. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE 

 Písemnou žádostí. 

 

 



4. ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ 

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT 

Vyplněnou žádost žadatele na příslušném formuláři Ministerstva kultury. 

 
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ 

Výčet příloh je uveden na formuláři žádosti v programu.  

 
5. NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT 

Ministerstvo kultury. 

V současné době jsou na Seznamu světového dědictví následující statky: 

 

 Historické jádro Prahy, 

 Historické jádro Českého Krumlova, 

 Historické jádro Telče, 

 Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, 

 Kutná Hora: historické jádro města s kostelem svaté Barbory a katedrála Panny 

Marie v Sedlci, 

 Kulturní krajina Lednicko-Valticko, 

 Vesnická památková rezervace Holašovice, 

 Zahrady se zámkem v Kroměříži, 

 Zámek v Litomyšli, 

 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, 

 Vila Tugendhat v Brně, 

 Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči, 

 Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad 

Labem, 

 Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, 

 Slavná lázeňská města Evropy, 

 Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy. 

 
6. JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 
7. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ 

Lhůty jsou stanoveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 
8. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU 

Žadatel. 

 
9. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 

 Příkaz ministra kultury č. 11/2022, kterým se vydávají Zásady pro užití 

neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Program 

podpory pro památky světového dědictví, č. j. MK 48469/2022 OPP  

ze dne 30. 8. 2022.  

 Příkaz ministra kultury č. 8/2019, kterým se vydává směrnice pro poskytování dotací 

na podporu veřejných kulturních služeb Ministerstva kultury. 



 
10. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ 

Nelze podat rozklad, neuplatňují se opravné prostředky. 
 

  



12. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH 

POVINNOSTÍ 

 Porušení podmínek (povinností) stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace může 

být odstranitelné. V takovém případě Ministerstvo kultury vyzve příjemce dotace 

k nápravě, tedy k odstranění nedostatků zjištěných při čerpání dotace  

 Pokud je porušení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace neodstranitelné, 

nepřichází již v úvahu postup podle předchozího odstavce a příjemce dotace je 

povinen vrátit dotaci či její část Ministerstvu kultury. 

 Jestliže příjemce dotace poruší povinnosti stanovené rozhodnutím o poskytnutí 

dotace a své pochybení neodstraní ani v dodatečně stanovené lhůtě, dopouští se 

porušení rozpočtové kázně ve formě neoprávněného použití prostředků poskytnutých 

ze státního rozpočtu. Pokud příjemce dotace nevrátí neoprávněně použitou dotaci, 

dopouští se porušení rozpočtové kázně ve formě zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu.  

 Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň podle předchozího odstavce, je 

povinen provést odvod do státního rozpočtu. O uložení odvodu a případného 

souvisejícího penále rozhoduje místně příslušný finanční úřad podle daňového řádu. 
 

13. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ 

 Je možné získat dotaci opakovaně? 

Ano, obecně je to možné.  

 Je možný souběh příspěvků z programů Ministerstva kultury? 

Ano, souběh je možný.  

 Mám jako žadatel na dotaci nárok?  

Ne. Žadateli může být (nikoliv musí) na jeho žádost v odůvodněných případech 

poskytnuta dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury. Doporučení 

k přidělení dotace zpracovává odborná komise. Členy komise jmenuje náměstek 

ministra.  

 

 
14. PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ 

FORMĚ 

Informace o programech Ministerstva kultury, předepsané formuláře žádostí, požadavky 

na přílohy žádostí a termíny pro podání žádosti poskytuje Ministerstvo kultury 

prostřednictvím webových stánek www.mkcr.cz, záložka https://www.mkcr.cz/dotacni-

programy-237.html.  

 
15. SOUVISEJÍCÍ SITUACE 

 

16. ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR 

Odbor památkové péče 

 
17. NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI 

19. 8. 2020 

 
18. KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO 

SPRÁVNOST 

19. 8. 2020 
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