
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 738 
ze dne  12.4.2021 

k návrhu na poskytnutí dotací hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů                
v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů, která nepřesahuje 
částku 200.000 Kč v celkové výši 1.140.000 Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 
0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci) a dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) s tím, že pokud 
by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a č. 2 
tohoto usnesení ke dni podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
znamenala u jednotlivých žadatelů překročení celkové výše podpory "de minimis", 
bude dotace poskytnuta pouze do této výše 

2.  poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů, která nepřesahuje 
částku 200.000 Kč v celkové výši 1.290.000 Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 
0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci), dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) a dle přílohy č. 
5 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - 
nemovité věci) 

3.  neposkytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů z důvodů 
uvedených v příloze č. 1, č. 3, č. 5 a č. 6 tohoto usnesení a v příloze č. 1 k důvodové 
zprávě 

4.  znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 
pro žadatele uvedené v přílohách č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím dotace vlastníkům památkově významných objektů, která přesahuje 
částku 200.000 Kč v celkové výši 27.060.000 Kč z běžných výdajů OPP MHMP, 
kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 8 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci) a dle přílohy č. 9 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) s tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům 
uvedeným v příloze č. 8 a č. 9 tohoto usnesení ke dni podpisu Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace znamenala u jednotlivých žadatelů překročení celkové 
výše podpory "de minimis", bude dotace poskytnuta pouze do této výše 

2.  s poskytnutím dotace vlastníkům památkově významných objektů, která přesahuje 
částku 200.000 Kč v celkové výši 11.910.000 Kč z běžných výdajů OPP MHMP, 
kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 10 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci), dle přílohy č. 11 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) a dle přílohy č. 12 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními 
památkami) 



3.  se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 tohoto 
usnesení pro žadatele uvedené v přílohách č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na poskytnutí dotace 
vlastníkům památkově významných objektů vybraných v roce 2021                       
a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 22.4.2021 

2.  podepsat Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 3.5.2021 

3.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy podepsat Veřejnoprávní smlouvy           
o poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 24.5.2021 

2.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zpracovat a zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu 
I. tohoto usnesení 

Termín: 3.5.2021 

2.  po schválení Zastupitelstvem hl.m Prahy zpracovat a zajistit uzavření 
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 24.5.2021 

3.  do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Veřejnoprávních smluv zaznamenat 
poskytnutí podpory malého rozsahu do Centrálního registru podpor malého 
rozsahu 

Termín: 31.5.2021 

4.  sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 14.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-39829  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Důvodová zpráva  

RHMP 

 

Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021 byl schválen usnesením RHMP  

č. 1326 ze dne 22. 6. 2020 (dále jen Program), přičemž nedílnou součástí Programu byl formulář Žádosti 

o dotaci hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2021 včetně příloh. Časový 

harmonogram Programu pro vlastníky památkově významných objektů v roce 2021 (dále jen Časový 

harmonogram) byl uveden v příloze č. l k důvodové zprávě předmětného usnesení. Datum pro odeslání 

Žádosti o dotaci hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2021 (dále jen Žádost) 

byl stanoven do 30. 10. 2020 včetně.  

 

Na rok 2021 bylo podáno celkem 146 Žádostí, z toho: 

-   30 Žádostí se týkalo objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností – věci nemovité, 

- 105 Žádostí se týkalo ostatních památkově významných objektů – věci nemovité, 

-   11 Žádostí se týkalo věcí movitých (movitých kulturních památek). 

 

V průběhu prosince roku 2020 a ledna a února roku 2021 byly všechny Žádosti podrobeny kontrole. Bylo 

prověřováno, zda byly v Žádostech na věci nemovité i movité vyplněny všechny údaje a zda byly 

doloženy požadované doklady. Kontrolu prováděli v rámci OPP MHMP finanční a grantoví specialisté za 

danou oblast a vedoucí oddělení „Kancelář památky světového dědictví“ OPP MHMP.  

U každé Žádosti, která vykazovala věcné a formální nedostatky, byl vyhotoven příslušným finančním  

a grantovým specialistou Protokol o zjištěných nedostatcích (dále jen Protokol), byla provedena další 

kontrola těchto nedostatků a následně byly Protokoly předány ke kontrole vedoucí oddělení „Kancelář 

památky světového dědictví“ OPP MHMP. Výstupy z kontrolního zjištění (jednotlivé Protokoly) byly 

předány řediteli OPP MHMP k dalšímu posouzení s tím, že tyto Žádosti byly navrženy k nevyhovění, 

přičemž každé kontrolní zjištění je uvedeno na samostatném listě (Protokolu). K nevyhovění byly též 

navrženy Žádosti, u kterých nebylo možné posoudit doložený položkový rozpočet stavebních  

a restaurátorských prací nebo byl položkový rozpočet shledán nadhodnoceným. Toto zjištění vycházelo  

z kontroly, kterou provedl soudní znalec z oboru stavebnictví a ekonomika. Jednotlivé Protokoly 

z kontrolního zjištění jsou součástí přílohy č. 1 k důvodové zprávě.  

 

Ze 146 podaných Žádostí: 

- 24 vykazovalo věcné a formální nedostatky spočívající především v nevyplnění všech údajů 

v Žádosti či nedoložení např. položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací  

v rozpočtářském softwaru a komplety uvedené v rozpočtech nebyly blíže specifikovány, nebo na 

předmět Žádosti o dotaci nebylo vydáno nebo doloženo závazné stanovisko OPP MHMP, 

k provedení prací, či nebyla splněna podmínka stanovená závazným stanoviskem OPP MHMP. U 

některých žádostí bylo zjištěno nadhodnocení položkového rozpočtu, nebo nebylo možné přeložený 

rozpočet posoudit. Z počtu 24 žádostí se 6 Žádosti týkalo objektů ve vlastnictví církví a 

náboženských společností (věci nemovité a movité) a 18 Žádostí se týkalo ostatních památkově 

významných objektů.  

− 18 žádostí nebylo navrženo na poskytnutí dotace z důvodu umístění nepovoleného zařízení na 

objektech (ostatní památkově významné objekty – nemovité věci);  

−   7 žádostí nebylo navrženo na poskytnutí dotace z důvodu nedoporučení architektem – památkářem 

OPP MHMP (5 Žádostí ostatních památkově významných objektů a 2 žádosti se týkaly objektů 

ve vlastnictví církví a náboženských společností); 

− 14 žádostí nebylo navrženo na poskytnutí dotace z důvodu nedostatku finančních prostředků a 

z důvodu, že dotace byla doporučena žadatelům na objekty, které více naplňují účel Programu (7 

ostatních památkově významných objektů – nemovité věci a 7 objektů ve vlastnictví církví a 

náboženských společností);  
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− 83 žádostí bylo doporučeno na poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů pro 

rok 2021. 

 

Jednotlivé Žádosti byly OPP MHMP zpracovány do „Souhrnných přehledů žádostí o poskytnutí dotací hl. 

m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2021“ (dále jen „Souhrnné přehledy“) 

samostatně pro ostatní památkově významné objekty – věci nemovité, objekty ve vlastnictví církví a 

náboženských společností  - věci nemovité a movité kulturní památky. V rámci dalšího grantového řízení 

byly tyto Souhrnné přehledy předloženy k projednání Komisi RHMP pro udělování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů (dále jen Komise RHMP).  K datu projednávání návrhu na poskytnutí 

dotací vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2021 v Komisi RHMP byly také vyhotoveny 

posudky soudními znalci a to na věci nemovité i movité. U rozpočtů stavebních a restaurátorských prací, 

u kterých bylo zjištěno nadhodnocení, nebo nebylo možné rozpočty posoudit, byly žádosti navrženy 

k nevyhovění. Součástí stanovisek soudních znalců jsou znalecké posudky vypracované ke každé žádosti.  

Dne 25. 2. 2021 Komise RHMP na svém zasedání navrhla v rámci kap. 0680, § 3322 rozdělit finanční 

prostředky do výše schváleného rozpočtu roku 2021 pro tuto dotační oblast, tzn., bylo navrženo rozdělit 

41 400 000 Kč ve prospěch 83 žadatelů. Na základě doporučení Komise RHMP bylo navrženo poskytnout 

dotaci v celkové výši: 

− 28 900 000 Kč ve prospěch 57 žadatelů ostatních památkově významných objektů, 

− 11 030 000 Kč ve prospěch 16 žadatelů objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností,  

−   1 470 000 Kč ve prospěch 10 žadatelů movitých kulturních památek. 

Na svém zasedání Komise RHMP současně vzala na vědomí neposkytnout pro rok 2021 dotaci 63 

žadatelům a to z důvodu věcných a formálních nedostatků, z důvodu nedoporučení dotace památkářem 

OPP MHMP, z důvodu nadhodnocení položkového rozpočtu, z důvodu, že dotace byla doporučena 

žadatelům na objekty, které více naplňují účel Programu a z důvodu nedostatků finančních prostředků, 

neboť pro tuto dotační oblast byl rozpočet pro rok 2021 oproti roku 2020 snížen cca o jednu třetinu. Zápis 

z jednání Komise RHMP je součástí přílohy č. 2 k důvodové zprávě.  

Jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP (dále jen „Výbor ZHMP“), 

které bylo stanoveno na 9. 3. 2021 se z důvodu nemoci předsedy tohoto Výboru ZHMP neuskutečnilo, a 

proto se návrhy a závěry z jednání Komise RHMP předkládají do RHMP bez projednání ve věcně 

příslušném Výboru ZHMP. Je tak postupováno dle Programu, čl. G. Kritéria pro hodnocení žádosti, odst. 

5, ve kterém je uvedeno, že odbor MHMP (zde OPP MHMP) předloží návrh na poskytnutí či 

neposkytnutí dotace příslušné Komisi RHMP, která zaujme své stanovisko a následně předloží 

příslušnému orgánu HMP k rozhodnutí. Tímto postupem bude i dodržen Časový harmonogram pro 

dotační řízení roku 2021.  

Po projednání návrhů na poskytnutí dotace v Komisi RHMP byly všechny Žádosti rozpracovány do příloh 

č. 1 – č. 6 a č. 8 – č. 12 k usnesení Rady hl. m. Prahy, přičemž v příloze č. 6 jsou uvedeny Žádosti, které 

jsou navrženy k nevyhovění (neposkytnutí dotace) a to z důvodů výše uvedených.  

Součástí přílohy č. 3 k důvodové zprávě jsou závěry a výrok posouzení rozpočtů a propočtů soudními 

znalci. Znalecké posudky byly zpracovány v souladu s Rámcovou smlouvou INO/80/02/000965/2019, 

která byla se soudním znalcem uzavřena dne 30. 1. 2019. Na základě dílčí objednávky č. 10/2020 a č. 

11/2021, která na výše uvedenou Rámcovou smlouvu navazuje, bylo posouzeno celkem 135 objektů na 

věci nemovité a samostatně byly vyhotoveny čtyři objednávky vedené pod č. OBJ/80/02/00037/2020 – 

OBJ/80/02/00040/2020 na posouzení propočtů 10 objektů věcí movitých. Celkem bylo posouzeno 145 

rozpočtů Žádostí. Kompletní znalecké posudku a kontrolní rozpočty, zpracované ke znaleckým posudkům 

jednotlivých rozpočtů Žádostí, jsou z důvodu objemnosti k dispozici u zpracovatele tisku a nejsou 

součástí přílohy č. 3 k důvodové zprávě.  
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V souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů, se RHMP předkládají ke schválení, resp. odsouhlasení znění veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace, která je součástí přílohy č. 7 a č. 13 usnesení Rady hl. m. Prahy.  

Na základě výše uvedeného předkladatel navrhuje RHMP pro rok 2021: 

− schválit poskytnutí dotace celkem ve prospěch 23 žadatelů ostatních památkově významných objektů, 

objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností a objektů, které jsou movitými kulturními 

památkami dle přílohy č. 1 – č. 5 tohoto usnesení včetně návrhu na nenavržení dotací, které jsou 

součástí přílohy č. 1, č. 3 a č. 5 tohoto usnesení v celkové výši 2 430 000 Kč, 

− schválit neposkytnutí dotace 24 žadatelům, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1, č. 3, č. 5 a č. 6 tohoto 

usnesení, 

− schválit znění veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 7 tohoto usnesení,  

− odsouhlasit poskytnutí dotace celkem ve prospěch 60 žadatelů ostatních památkově významných 

objektů, objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností a objektů, které jsou movitými 

kulturními památkami dle přílohy č. 8 - č. 12 tohoto usnesení v celkové výši 38 970 000 Kč s tím, že 

tyto dotace budou předloženy ke schválení ZHMP, 

− odsouhlasit znění veřejnoprávní smlouvy, které je přílohou č. 13 tohoto usnesení s tím, že znění 

smlouvy bude předloženo ke schválení ZHMP. 

Součástí přílohy č. 2 k důvodové zprávě je Zápis z jednání Komise RHMP, které se uskutečnilo 25. 2. 

2021.  

Rekapitulace navrhovaných a nenavrhovaných finančních prostředků vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2021 v návaznosti na schválený rozpočet kap. 0680, § 3322 - granty, ORG 

0098006000000, UZ 00000115 je uvedena v příloze č. 4 k důvodové zprávě.  

Text návrhu Zápisu z prohlídky - dotace č. …, který bude součástí vyúčtování dotace, je přílohou č. 5 

k důvodové zprávě. 

Usnesení RHMP č. 1326 ze dne 22. 6. 2020, kterým byl schválen Program je součástí přílohy č. 6 

k důvodové zprávě. 

Návrh usnesení do ZHMP je uveden v příloze č. 7 k důvodové zprávě. 

V případě, že je u příjemce založena veřejná podpora, je dotace následně poskytována jako podpora 

malého rozsahu v režimu „de minimis“. 

Projekty, které mohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a zakládají tak veřejnou 

podporu, jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2, č. 8 a č. 9 tohoto usnesení a budou po schválení v RHMP a 

v ZHMP poskytnuty v režimu „de minimis“. Podané Žádosti, jakož i konkrétní údaje o poskytnuté veřejné 

podpoře v rozhodném období jsou doloženy k jednotlivým Žádostem u zpracovatelů tohoto tisku a bude 

k nim rovněž přihlédnuto před podpisem příslušné Smlouvy.     
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