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Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Časový harmonogram Programu pro vlastníky památkově významných objektů v roce 
2020 dle přílohy č. 3 k důvodové zprávě 

I I .   s c h v a l u j e  
Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2020 včetně vzoru 
Žádosti o dotaci hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2020, jak 
pro věci nemovité, tak i pro věci movité dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zveřejnit vyhlášení Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro 
rok 2020 

Termín: 28.6.2019 

2.  radní MgA. Haně Třeštíkové 
1.  předložit Radě HMP návrhy na poskytnutí dotací vybraným vlastníkům 

památkově významných objektů pro rok 2020 v rámci dotačního programu dle 
bodu II. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 29.6.2020 
 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
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Důvodová zpráva 

 
V souvislosti s vyhlášením Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2020 
(dále jen „Program“) byl dne 22. 5. 2019 Komisí RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů (dále jen „Komise RHMP“) a následně dne 11. 6. 
2019 Výborem pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP (dále jen „Výbor 
ZHMP“) projednán návrh tohoto Programu, přičemž jehož nedílnou součástí je formulář (vzorové) 
žádosti o dotaci na rok 2020 jak na věci nemovité, tak i na věci movité (dále jen Žádost) a Časový 
harmonogram Programu pro vlastníky památkově významných objektů v roce 2020 (dále jen 
„Časový harmonogram“).  
 
V rámci Programu budou dotace poskytovány na objekty, které se nacházejí na území hl. m. Prahy 
- na věci nemovité a movité kulturní památky. Bližší informace jsou uvedeny v Programu v části A 
- Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty.  
 
Pro rok 2020 se mění struktura podkladů pro vyhlášení dotačního programu v oblasti památkové 
péče.  Je tak postupováno dle usnesení RHMP č. 608 ze dne 8. 4. 2019 s tím, že důvodem změn 
formálního uspořádání programů bylo a je právní sjednocení všech programů HMP, na základě 
kterých jsou poskytovány dotace HMP. Programy se sjednocují tak, aby byla respektována 
struktura a terminologie obsažená v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň bylo rozpoznatelné, že vždy jde o grant HMP 
poskytovaný formou dotace na základě programů vyhlášených v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb.  
Základní osnova dotačního programu je dále doplněna o závazné informace a údaje, které jsou 
specifické pro příslušný dotační program, zde pro vlastníky památkově významných objektů pro 
rok 2020.   
Program obsahuje tyto části: 
Základní informace – jedná se o informace o dotacích v prostředí hl. m. Prahy včetně informace o 
lhůtách pro podání Žádosti na rok 2020, je navrženo podat Žádost na rok 2020 do 1. 11. 2019 
včetně, 
A - Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty – účel se týká konkrétního programu –  
Programu v oblasti památkové péče - jde o zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty 
hmotného objektu – věci nemovité a movité kulturní památky,  
 
B - Důvody podpory stanoveného Účelu – viz část A, 
 
C - Předpokládaný celkový objem prostředků  - vychází se z předpokladu, z částky, která bude 
stanovena v rámci rozpočtu hl. m. Prahy pro daný dotační Program, 
 
D - Maximální výše Dotace – vychází se podkladů z minulých let, 
 
E - Okruh způsobilých žadatelů – zde jsou uvedeny právnické a fyzické osoby, které mohou 
v rámci Programu žádat o dotaci,  
 
F - Lhůta pro podání Žádosti – je stanovena do 1. 11. 2019 s tím, že tištěná a elektronická verze 
musejí být identické a to včetně příloh, 
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G - Kritéria pro hodnocení Žádosti  - po podání Žádosti bude posouzena její věcná a formální 
správnost, významnost objektu včetně náročnosti obnovy, dále je posuzováno, zda poskytnutí 
dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory, 
 
H -   Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti – zde se vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, žadatel je informován o výsledku 
rozhodnutí příslušného orgánu hl. m. Prahy, 
 
I -   Podmínky pro poskytnutí Dotace – zde se vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   
 
J - Vzor Žádosti a její přílohy – vzor Žádosti je přílohou č. 1 Programu, tato část specifikuje rozsah 
povinných dokladů, které budou součástí Žádosti včetně informace o jejím vyplnění. Mezi povinné 
a prioritní doklady tohoto Programu patří např. vyjádření odboru památkové péče MHMP k 
provedení prací, které má formu závazného stanoviska nebo rozhodnutí, nebo položkový rozpočet 
k pracím, které budou předmětem Žádosti apod., 
 
K - Informace a návody – jde o návod na použití formulářů Žádostí na věc nemovitou a movitou a 
závazný postup při zpracování rozpočtů stavebních a restaurátorských prací, které tvoří nedílnou 
součást Žádosti, 
 
L - Podmínky použití Dotace – v této části jsou specifikovány podmínky použití Dotace včetně 
informace týkající se vyúčtování dotací. 
 
 
Další podstatné údaje a podmínky budou stanoveny ve veřejnoprávní smlouvě, která bude po 
projednání ve věcné příslušné Komisi RHMP a následně ve věcně příslušném Výboru ZHMP 
předložena ke schválení příští rok, současně s poskytnutím dotací v roce 2020. Bude se především 
jednat o výčet povinných dokladů, které příjemce dotace doloží při jejím vyúčtování.  
Součástí materiálu je Časový harmonogram, ve kterém je navrženo zkrácení lhůt dotačního řízení 
s možností poskytnout příjemci dotace větší časový prostor na realizaci prací, které byly tomuto 
příjemci v rámci Programu schváleny. Časový harmonogram je součástí přílohy č. 3 k důvodové 
zprávě. 
 
Dále je v Programu uvedeno, že OPP MHMP zajišťuje odborné posouzení, resp. znalecký posudek 
k položkovým rozpočtům stavebních a restaurátorských prací, které jsou součástí žádosti o dotaci, 
a které tvoří zásadní podklad pro návrh na udělení dotací na věci nemovité. U vlastníků movitých 
kulturních památek bude toto odborné posouzení (znalecký posudek) zajišťováno znalcem v daném 
oboru.  
 
Systém podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy je navržen jako jednoletý a jednokolový, přičemž při 
neposkytnutí dotace, vrácení či nečerpání dotace, budou tyto nevyužité finanční prostředky 
navrženy na převod z běžného roku do roku následujícího s tím, že budou využity pro stejný 
dotační program a ke stejnému účelu.  
 
Přílohou č. 1 k důvodové zprávě je zápis z projednání daného materiálu na zasedání Komise 
RHMP ze dne 22. 5. 2019, následně byl tento materiál dne 11. 6. 2019 projednán ve Výboru 
ZHMP a zápis z tohoto jednání je přílohou č. 2 k důvodové zprávě a v příloze č. 3 k důvodové 
zprávě výše uvedený časový harmonogram dotačního programu.   
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