
DOTAČNÍ PROGRAMY 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

PRO ROK 2023

OBLAST PAMÁTKOVÁ PÉČE

Ing. Milan Smolík, vedoucí oddělení památkové péče 24. října 2022



Dotační programy:

▪ 23KPG04 – Obnova historických varhan

▪ 23KPGU2 – Obnova památkového fondu

Schváleno usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

č. ZK/14/1007/2022 dne 12. září 2022
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Typ, rozmezí a podíl dotace:

▪ Dotace je neinvestiční – tj. finanční prostředky (dotační i vlastní povinný podíl) je možné 
vkládat pouze do takových prací nebo materiálů, které prodlužují životnost předmětu 
dotace nebo nahrazují ve stejném nebo velice blízkém provedení a materiálu již dožilou 
část předmětu dotace. Finanční prostředky nesmí být použity na takové práce nebo 
materiály, které neodpovídají charakteru předmětu dotace nebo jej upravují a zvyšují např. 
jeho technologické možnosti a komfort využití

▪ Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu je 50% - jedná se o 
uznatelné náklady neinvestičního charakteru. Podíl žadatele může být vyšší, avšak poměrná 
část mezi podílem žadatele a výší poskytnuté dotace musí být zachována
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Kombinace krajské dotace s dotacemi jiných poskytovatelů:

▪ Lze kombinovat dotaci poskytnutou Královéhradeckým krajem s dotacemi např. z rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, Program záchrany architektonického dědictví, Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, atd.) nebo i 
jiných poskytovatelů (dotace ministerstva zemědělství, ministerstva obrany, Nadace ČEZ, 
atd.)
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Specifikace 
jednotlivých dotačních 
programů
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22KPG04
Obnova historických varhan
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▪ Alokace 750.000 Kč

▪ Doba realizace projektu je jednoletá od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023

▪ Jsou-li zahájeny a následně propláceny (fakturovány) práce 
zahájené před poskytnutím dotace, ale jsou v daném časovém 
rozmezí, jedná se o uznatelný doklad

▪ Stáří historických varhan musí být ke dni podání žádosti 
nejméně 80 let

▪ Není-li možné je dohledat např. v odborné literatuře, je nutné 
jejich stáří doložit věrohodným dokladem (např. fotokopií zápisu 
z kroniky nebo jako součást odborného posudku)

▪ Varhany se musí nacházet na území Královéhradeckého kraje

7

22KPG04
Obnova historických 
varhan

Základní podmínky



Oprávnění k podání žádosti

▪ Žádost o dotaci smí podat výhradně vlastník historických 
varhan

▪ Žádost o dotaci nemohou podat:

▪ Stát

▪ Státem zřízené či založené právnické osoby

▪ Organizace spravující nebo mající pronajatý majetek státu

▪ Příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje

▪ Fyzická nebo právnická osoba, která není bezúhonná v 
oblasti daní, majetku či hospodářství

8

22KPG04
Obnova historických 
varhan



Využití dotace

▪ Restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných prvků

▪ Materiálové výdaje

▪ Restaurování varhanní skříně

▪ Doplnění chybějících nebo neopravitelných částí varhanní 
skříně

▪ Oprava nebo výměna vzdušnic

▪ Opravy, doplnění nebo restaurování hracího stolu

▪ Restaurování nebo výroba píšťal

▪ Ladění nástroje

▪ ….
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22KPG04
Obnova historických 
varhan



Nemožnost využití dotace

▪ Výdaje nesouvisející s realizací obnovy

▪ Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci

▪ Cestovné, dopravné a náklady na ubytování

▪ Odborný dozor

▪ ….

▪ Modernizace nástroje 
▪ Nové elektroinstalace

▪ Ventilátory

▪ Osvětlení
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22KPG04
Obnova historických 
varhan



Povinné přílohy žádosti

▪ Doklad o vlastnictví:

▪ Vlastnictví je nutné doložit buď dokladem o nabytí vlastnictví 
nebo pokud takový doklad neexistuje, tak čestným 
prohlášením

▪ Jsou-li varhany součástí stavby, je nutné doložit výpis z 
evidence nemovitostí

▪ Součást nemovitosti – tehdy, nelze-li varhany odstranit bez toho, aby bylo 
nutné po jejich odstranění provést stavební úpravy pro zachování 
celistvosti nebo funkčnosti stavby nebo její části (příklad – varhany jsou 
součástí zábradlí hudební kruchty kostela, po jejich odstranění by vznikla 
v zábradlí „díra“, která by se musela stavebně doplnit)
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22KPG04
Obnova historických 
varhan



Povinné přílohy žádosti

▪ V případě, že varhany jsou prohlášenou kulturní památkou, je 
nutné doložit závazné stanovisko vydané příslušným orgánem 
státní památkové péče

▪ V případě kulturní památky obecní úřad obce s rozšířenou 
působností

▪ V případě národní kulturní památky krajský úřad
▪ Závazné stanovisko musí být aktuální, tj. musí reflektovat aktuální 

stav varhan
▪ Byla-li již v minulosti provedena obnova podle závazného 

stanoviska, nelze toto závazné stanovisko znovu použít, ale musí 
být vydání nové. To neplatí, jedná-li se o další etapu obnovy

▪ Závazné stanovisko musí být vydáno nejpozději k poslednímu dni 
lhůty pro podání žádosti
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22KPG04
Obnova historických 
varhan



Povinné přílohy žádosti

▪ V případě, že varhany nejsou prohlášenou kulturní 
památkou, závazné stanovisko není relevantní přílohou. Je 
ale nutné doložit odborné posouzené stavu varhan a jejich 
historické a umělecké hodnoty organologem

▪ Údaje o skutečném majiteli právnické osoby (v případě, že 
varhany jsou v jejím vlastnictví)
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22KPG04
Obnova historických 
varhan



Povinné přílohy žádosti

▪ Autorizovaný položkový rozpočet
▪ Rozpočet opatřený podpisem a razítkem odborné firmy 

zabývající se opravou nebo restaurováním varhan (podle 
typu opravy)

▪ Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např. 
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)

▪ Fotodokumentace
▪ Aktuální fotografie objektivně vystihující stav varhan. 

Minimální počet 3, přičemž musí být zachycen celkový 
pohled na varhany a dále zaměření na části, které jsou 
určeny k využití dotace. Fotografie nesmí být starší více než 3 
měsíce
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22KPG04
Obnova historických 
varhan



Hodnotící kritéria

Žádost je posuzována je čtyřech kategoriích

▪ Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, 
přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost) 
▪ bodová škála 1 – 5, maximálně 20 bodů

▪ Stupeň technického ohrožení 
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 30 bodů

▪ Povaha obnovy a naléhavost řešení 
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 30 bodů 

▪ Posouzení regionálního významu projektu (dle priorit vedení 
kraje)
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 20 bodů
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22KPG04
Obnova historických 
varhan



22KPG04
Obnova památkového fondu
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▪ Alokace 11.000.000 Kč

▪ Dotační program pro dvouletou realizaci projektu
▪ Doba realizace projektu je schválena od 1. ledna 2023 do 30. 

listopadu 2024

▪ Dotační program obsahuje pět specifických účelů

▪ Je možné žádat jak ve všech účelech zároveň, tak i jen v 
jednotlivých účelech či jejich kombinacích. Musí se však 
jednat o pouze jeden objekt.

▪ Celková požadovaná částka se v jednotlivých účelech sčítá a 
nesmí překročit částku 500.000 Kč

▪ Objekt se musí nacházet na území Královéhradeckého kraje
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Základní podmínky



Oprávnění k podání žádosti

▪ Žádost o dotaci smí podat výhradně vlastník

▪ Žádost o dotaci nemohou podat:

▪ Stát

▪ Státem zřízené či založené právnické osoby

▪ Organizace spravující nebo mající pronajatý majetek státu

▪ Příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje

▪ Fyzická nebo právnická osoba, která není bezúhonná v 
oblasti daní, majetku či hospodářství
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu



Využití dotace

▪ Výdaje bezprostředně spojené s realizací obnovy dle 
jednotlivých účelů

▪ Obnova střech a krovů včetně komínů
▪ Statika objektu
▪ Stavba a pronájem lešení
▪ Obnova výplní otvorů
▪ Obnova fasád
▪ Oprava historických podlah
▪ Odvodnění objektu
▪ Restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl
▪ Průzkumy kulturních památek
▪ ….
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu



Nemožnost využití dotace

▪ Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu 

▪ Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci a projektu 

▪ Leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy 

▪ Daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace 
uplatnit (i zpětně) 

▪ Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů 

▪ Výdaje na stavební/autorský dozor 

▪ Projektové dokumentace, fotodokumentace, zaměření 
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu



Nemožnost využití dotace

▪ Modernizace, nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, 
změna dispozice vyvolaná potřebou vlastníka, zateplování, 
vytápění, elektroinstalace (mimo historicky doložených 
replik), fotovoltaika, rozvody vody, splašková kanalizace, 
plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně 
otvorů z plastu nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), 
izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny, 
protiradonová opatření, vložkování komínů, hromosvody 
(nejsou-li součástí obnov střešní krytiny) 

▪ Poplatky za skládku, mimostaveništní doprava materiálu, 
zařízení staveniště, čištění a úklid budov 

▪ Archeologický výzkum 
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu



Nemožnost využití dotace

▪ Úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky, 
náměstí), stromořadí, sadové a parkové úpravy – nejsou-li 
prohlášenou kulturní památkou

▪ Kopie sochařských děl a výdusky

▪ Položka v podrobném rozpočtu – rezerva, vedlejší rozpočtové 
náklady 

▪ Režijní výdaje, cestovné, dopravné, výdaje za ubytování, 
revize, zábor veřejného prostranství 

22

22KPGU2
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▪ Určeno výhradně pro nemovité kulturní památky, které byly 
prohlášeny Ministerstvem kultury a jsou evidovány v Ústředním 
seznamu kulturních památek České republiky

▪ Všechny práce, které jsou předmětem žádosti o dotaci musí být 
schváleny platným závazným stanoviskem správního orgánu 
státní památkové péče, tj. příslušným ORP

▪ Závazné stanovisko musí být vydáno k realizaci projektu, nikoliv 
k záměru nebo je podmíněno dalším projednáním 
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 1:
Stavební obnova kulturních památek



▪ Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče (nelze 
nahradit vyjádřením Národního památkového ústavu ani 
stavebního úřadu)

▪ Autorizovaný položkový rozpočet aktualizovaný pro daný 
kalendářní rok

▪ Rozpočet vyhotovený projektantem nebo prováděcí firmou 
(např.  stavební firma, truhlář, klempíř, …)

▪ Doklad o vlastnictví – v případě nemovitosti výpis z katastru 
nemovitostí. Není-li věc předmětem evidence v katastru 
nemovitostí (např. výklenková kaple u polní cesty, socha), čestné 
prohlášení o vlastnictví

▪ Je-li věc vlastnictvím více osob a žadatel není vlastníkem více 
než 2/3 věci, je nutný souhlas všech spoluvlastníků
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 1:
Povinné přílohy žádosti



22KPGU2
Obnova 
památkového fondu▪ Fotodokumentace předmětu žádosti

▪ Aktuální celková fotografie kulturní

▪ Fotografie předmětu žádosti včetně schématu, kde se ta 
která část na objektu nachází

▪ Fotografie nesmí být starší více než 3 měsíce

▪ Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např. 
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)

▪ V případě havarijního stavu posudek autorizovaného 
statika, který nesmí být starší více než 5 měsíců
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Účel č. 1:
Povinné přílohy žádosti



Žádost je posuzována v pěti kategoriích

▪ Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, 
přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost) 
▪ bodová škála 1 – 6, maximálně 12 bodů

▪ Typ žadatele
▪ Bodová škála 2 a 4, maximálně 8 bodů

▪ Stupeň technického ohrožení 
▪ bodová škála 2 – 5,  maximálně 30 bodů

▪ Povaha obnovy a naléhavost řešení 
▪ bodová škála 2 – 5,  maximálně 30 bodů

▪ Posouzení regionálního významu projektu 
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 20 bodů
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 1:
Hodnotící kritéria



▪ Určeno výhradně pro kulturní památky, které byly prohlášeny 
Ministerstvem kultury a jsou evidovány v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky

▪ Určeno pro restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných 
děl

▪ Všechny práce, které jsou předmětem žádosti o dotaci musí být 
schváleny platným závazným stanoviskem správního orgánu 
státní památkové péče, tj. příslušným ORP a musí být vydáno k 
realizaci projektu, nikoliv k záměru nebo je podmíněno dalším 
projednáním 
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 2:
Restaurování kulturních památek



▪ Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče (nelze 
nahradit vyjádřením Národního památkového ústavu)

▪ Autorizovaný položkový rozpočet
▪ Není-li součástí restaurování i stavební zásah (např. nový základ pod 

samostatně stojící sochu), postačí odborný odhad nákladů 
zpracovaný restaurátorem s povolením k restaurování vydaným 
Ministerstvem kultury ČR

▪ Povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování vydané 
restaurátorovi, který bude práce vykonávat

▪ Fotodokumentace předmětu žádosti

▪ Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např. bankovní 
výpis obsahující identifikační údaje žadatele)
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 2:
Povinné přílohy žádosti



Žádost je posuzována v šesti kategoriích
▪ Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, 

přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost)
▪ bodová škála 1 – 6, maximálně 12 bodů

▪ Typ žadatele
▪ Bodová škála 2 a 4, maximálně 8 bodů

▪ Stupeň technického ohrožení 
▪ bodová škála 1, 3 a 5,  maximálně 25 bodů

▪ Povaha obnovy a naléhavost řešení 
▪ bodová škála 1, 3, 5,  maximálně 25 bodů

▪ Využití po obnově, přístupnost pro veřejnost
▪ bodová škála 1, 3, 5,  maximálně 10 bodů

▪ Posouzení regionálního významu projektu 
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 20 bodů
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 2:
Hodnotící kritéria



▪ Určeno výhradně pro kulturní památky a národní kulturní památky, 
které byly prohlášeny Ministerstvem kultury nebo Vládou České 
republiky a jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky

▪ Určeno pro provádění odborných průzkumů, které jsou nezbytným 
podkladem pro zpracování dokumentace na obnovu kulturních 
památek a národních kulturních památek, jakož i jejich restaurování 

▪ Typy průzkumů: stavebně-historický, stavebně-technický, statický, 
restaurátorský, mykologický, dendrochronologický, stratigrafický...

▪ POZOR! Nevztahuje se na archeologický průzkum

▪ Není vázáno na existenci závazného stanoviska správního orgánu 
státní památkové péče
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 3:
Podpora průzkumů národních kulturních památek a 
kulturních památek



▪ Nabídková cena nebo odborný odhad nákladů 
▪ Autorizovaný doklad opatřený podpisem a razítkem osoby 

provádějící průzkumy

▪ Fotodokumentace předmětu žádosti
▪ Aktuální celková fotografie kulturní památky nebo národní 

kulturní památky
▪ Fotografie předmětu žádosti včetně schématu, kde se ta která 

část na objektu nachází
▪ Fotografie nesmí být starší více než 3 měsíce

▪ Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např. bankovní 
výpis obsahující identifikační údaje žadatele)
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 3:
Povinné přílohy žádosti



Žádost je posuzována v pěti kategoriích

▪ Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, 
přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost) 
▪ bodová škála 1 – 6, maximálně 12 bodů

▪ Typ žadatele
▪ Bodová škála 2 a 4, maximálně 8 bodů

▪ Důvod zpracování průzkumu 
▪ bodová škála 0, 3 a 5,  maximálně 30 bodů

▪ Rozsah průzkumu 
▪ bodová škála 3 a 5,  maximálně 30 bodů

▪ Posouzení regionálního významu projektu 
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 20 bodů
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 3:
Hodnotící kritéria



▪ Určeno výhradně pro objekty, které nejsou kulturní památkou ani 
národní kulturní památkou, ale nachází se na území prohlášeném 
za památkovou rezervaci nebo památkovou zónu

▪ Určeno výhradně pro zajištění statiky, obnovu střešního pláště a 
dále fasád a výplní otvorů směrem do veřejných prostranství

▪ Všechny práce, které jsou předmětem žádosti o dotaci musí být 
schváleny platným závazným stanoviskem správního orgánu 
státní památkové péče, tj. obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností

▪ Závazné stanovisko musí být vydáno k realizaci projektu, nikoliv k 
záměru nebo je podmíněno dalším projednáním 

33

22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 4:
Obnova neprohlášených staveb v památkových 
rezervacích a památkových zónách



▪ Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče (nelze 
nahradit vyjádřením Národního památkového ústavu nebo 
stavebního úřadu)

▪ Autorizovaný položkový rozpočet
▪ Rozpočet vyhotovený projektantem nebo prováděcí firmou (např.  

stavební firma, truhlář, klempíř, …)

▪ Doklad o vlastnictví – v případě nemovitosti výpis z katastru 
nemovitostí. Není-li věc předmětem evidence v katastru 
nemovitostí, čestné prohlášení o vlastnictví

▪ Je-li věc vlastnictvím více osob a žadatel není vlastníkem více než 
2/3 věci, je nutný souhlas všech spoluvlastníků
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 4:
Povinné přílohy žádosti



▪ Fotodokumentace předmětu žádosti

▪ Aktuální celková fotografie objektu

▪ Fotografie předmětu žádosti včetně schématu, kde se ta která část 
na objektu nachází

▪ Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např. bankovní 
výpis obsahující identifikační údaje žadatele)

▪ V případě havarijního stavu posudek autorizovaného statika, 
který nesmí být starší více než 5 měsíců
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 4:
Povinné přílohy žádosti
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 4:
Hodnotící kritéria

Žádost je posuzována v pěti kategoriích

▪ Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, 
přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost) 
▪ bodová škála 1 – 6, maximálně 12 bodů

▪ Typ žadatele
▪ Bodová škála 2 a 4, maximálně 8 bodů

▪ Stupeň technického ohrožení 
▪ bodová škála 2 – 5,  maximálně 30 bodů

▪ Povaha obnovy a naléhavost řešení 
▪ bodová škála 2 – 5,  maximálně 30 bodů

▪ Posouzení regionálního významu projektu 
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 20 bodů



▪ Určeno výhradně pro objekty, které jsou Vládou České republiky 
prohlášeny za národní kulturní památkou

▪ Určeno pro stavební obnovu nebo restaurování

▪ Všechny práce, které jsou předmětem žádosti o dotaci musí být 
schváleny platným závazným stanoviskem správního orgánu 
státní památkové péče

▪ které vydal krajský úřad
▪ které vydal ORP v době před prohlášením věci za NKP a práce ještě 

nebyly realizovány
▪ Závazné stanovisko musí být vydáno k realizaci projektu, nikoliv k 

záměru nebo je podmíněno dalším projednáním 
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 5:
Obnova národních kulturních památek



▪ Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče (nelze 
nahradit vyjádřením Národního památkového ústavu ani 
stavebního úřadu)

▪ Autorizovaný položkový rozpočet aktualizovaný pro daný 
kalendářní rok

▪ Rozpočet vyhotovený projektantem nebo prováděcí firmou 
(např.  stavební firma, truhlář, klempíř, …)

▪ Doklad o vlastnictví – v případě nemovitosti výpis z katastru 
nemovitostí. Není-li věc předmětem evidence v katastru 
nemovitostí (např. výklenková kaple u polní cesty, socha), čestné 
prohlášení o vlastnictví

▪ Je-li věc vlastnictvím více osob a žadatel není vlastníkem více 
než 2/3 věci, je nutný souhlas všech spoluvlastníků
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 5:
Povinné přílohy žádosti
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 5:
Povinné přílohy žádosti

▪ Fotodokumentace předmětu žádosti

▪ Aktuální celková fotografie kulturní

▪ Fotografie předmětu žádosti včetně schématu, kde se ta 
která část na objektu nachází

▪ Fotografie nesmí být starší více než 3 měsíce

▪ Doklad o existenci bankovního účtu žadatele (např. 
bankovní výpis obsahující identifikační údaje žadatele)

▪ V případě havarijního stavu posudek autorizovaného 
statika, který nesmí být starší více než 5 měsíců
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 5:
Povinné přílohy žádosti

V případě restaurování:

▪ Závazné stanovisko správního orgánu památkové péče (nelze 
nahradit vyjádřením Národního památkového ústavu)

▪ Autorizovaný položkový rozpočet
▪ Není-li součástí restaurování i stavební zásah (např. nový základ pod 

samostatně stojící sochu), postačí odborný odhad nákladů zpracovaný 
restaurátorem s povolením k restaurování vydaným Ministerstvem kultury 
ČR

▪ Povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování vydané 
restaurátorovi, který bude práce vykonávat
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22KPGU2
Obnova 
památkového fondu

Účel č. 5:
Hodnotící kritéria

Žádost je posuzována v šesti kategoriích
▪ Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, 

přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost)
▪ bodová škála 1 – 6, maximálně 12 bodů

▪ Typ žadatele
▪ Bodová škála 2 a 4, maximálně 8 bodů

▪ Stupeň technického ohrožení 
▪ bodová škála 1, 3 a 5,  maximálně 25 bodů

▪ Povaha obnovy a naléhavost řešení 
▪ bodová škála 1, 3, 5,  maximálně 25 bodů

▪ Využití po obnově, přístupnost pro veřejnost
▪ bodová škála 1, 3, 5,  maximálně 10 bodů

▪ Posouzení regionálního významu projektu 
▪ bodová škála 1, 3 a 5, maximálně 20 bodů



Nejčastější chyby v žádostech:

▪ Podání žádosti do nesprávného dotačního titulu
▪ Neuvedení přesné lokalizace objektu
▪ Nesrozumitelný popis akce
▪ Nedoložení závazného stanoviska k provedení prací (nesmí obsahovat podmínku k vydání 

dalšího závazného stanoviska, ani nesmí být vydáno pouze k záměru)
▪ Přehlednost a správnost rozpočtu – nejsou odečteny neuznatelné výdaje, chybí 

autorizace 
▪ Správné časové a místní pořízení fotodokumentace (často jsou dokládány staré fotografie 

– i opakovaně)
▪ V případě havarijního stavu nejsou doloženy statické posudky (nejedná se o posouzení 

památkovým ústavem ani projektantem)
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Manuál pro podání žádosti o dotaci nebo dar pro krajské dotační 
programy, které byly schváleny Zastupitelstvem KHK v září 2022:

▪ Tento manuál je zveřejněn na Dotačním portále Královéhradeckého kraje v sekci Aktuality.                                     
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/NewsDetail.aspx?ID=344808&PageSize=5&PageIndex=0

▪ V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat jedna osoba (bez ohledu na to, zda žádost podává fyzická či právnická osoba), pak se osoba 
podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti a jejím uzavřením 
před podpisem a odesláním bude žadatel přesměrován do prostředí datových schránek k přihlášení. V datové schránce uvedené v žádosti o 
dotaci pak je po přihlášení již připraven vyplněný formulář žádosti. Žadatel, po přihlášení do datové schránky, odešle žádost o dotaci do 
datové schránky Královéhradeckého kraje. Dle příslušného zákona má odeslání žádosti o dotaci z datové schránky stejné právní účinky jako 
kdyby byla žádost podepsána v listinné podobě.

▪ V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat více osob (pokud právní nebo vnitřní předpis žadatele vyžaduje společný úkon více osob), 
pak se osoba podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti a jejím 
uzavření před podpisem a odesláním, bude nutné vyplněný formulář žádosti uložit do PC, poté připojit elektronické podpisy všech osob 
oprávněných k podpisu a k jednání za žadatele (dle tabulky v žádosti). Následně vložit žádost s elektronickými podpisy do datové schránky 
žadatele a zaslat do datové schránky Královéhradeckého kraje. Elektronický podpis oprávněných osob je nezbytný, neboť v případě více 
podepisujících osob příslušný zákon neumožňuje nahradit podpis listinné podoby žádosti jejím odesláním z datové schránky žadatele.

▪ V případě dotazů se můžete obrátit na příslušného administrátora dotačního programu (kontaktní údaje jsou zveřejněny na konci každého 
dotačního programu) nebo na administrátora konkrétní žádosti o dotaci na individuální účel.

▪ Před každou výzvou bude odesílán letošním žadatelům o dotaci a zároveň zveřejněn nový grafický manuál pro vyplnění žádosti. Všechny 
výzvy vyhlášené po 1.10.2022 již budou mít umožněny pouze výše popsaný způsob podání.

▪ Žádosti o individuální dotaci do konce roku 2022 budou podávané stávajícím způsobem a ke změně dojde až z přechodem do roku 2023.
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Kontaktní osoby:

▪ Ing. Milan Smolík – odborné záležitosti žádostí

▪ Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
oddělení památkové péče

▪ Tel.: 495 817 458 nebo 601 325 879, e-mail: msmolik@kr-kralovehradecky.cz
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Kontaktní osoby:

▪ Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací, 

mobil: 702 209 353, e-mail: mmejstrik@kr-kralovehradecky.cz

▪ Bc. Ondřej Knotek - mobil: 602 429 782, e-mail: oknotek@kr-kralovehradecky.cz

▪ Mgr. Dana Komorová - mobil: 702 117 699, e-mail: dkomorova@kr-kralovehradecky.cz

▪ Andrea Mazurová - mobil: 725 920 596, e-mail: amazurova@kr-kralovehradecky.cz

▪ Mgr. Květuše Panušová - mobil: 725 576 440, e-mail: kpanusova@kr-kralovehradecky.cz

▪ Zuzana Voglová - mobil: 725 940 787, e-mail: zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

▪ Mgr. Jindřiška Smejkalová - mobil: 702 196 320, e-mail: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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