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Stále akutnější potřeba profesionální 
ekonomické analýzy 

Programové prohlášení  vlády ČR (schválila vláda Bohuslava Sobotky na svém jednání dne 12. 02. 2014 ) 

 ČR disponuje unikátním památkovým fondem, který je zdrojem nemalých příjmů z turistického ruchu. Na 
rozdíl od většiny srovnatelných zemí není tato skutečnost zohledňována při stanovení rozpočtu MK. 
Zasadíme se o to, aby mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu byla 
přímá vazba. Přijmeme také nový zákon o státní památkové péči. Využijeme programy EU, Norských fondů 
atp. na opravu památek. 

 Prioritou vlády je zodpovědné nakládání s rozpočtovými prostředky. Po vyhodnocení tohoto úsilí po 
prvním roce volebního období navrhneme konkrétní kroky, které vytvoří podmínky pro vícezdrojové 
financování kultury s cílem přiblížit se postupně evropskému standardu výší 1 % ze státního rozpočtu na 
oblast kultury. 

 

Usnesení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 110, ze dne 22. dubna 2015, k 
problematice Podpory obnovy kulturních památek v regionech a k posílení finančních 
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v Programu rozvoje a obnovy venkova 

 2) v y z ý v á ministra kultury, aby nejpozději do 30. září 2015 předložil Poslanecké sněmovně analýzu 
ekonomických dopadů obnovy kulturních památek v území. 
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Aktivizace zájmu orgánů PS PČR  
o problematiku financování obnovy památek 

4 . března 2015  

 11. schůze Podvýboru pro kulturu PS PČR 

        Věnovaná  tématu „Záchrana kulturního dědictví; Finanční podpora pro obnovu památek“ 

 

30. března 2015 

 PS PČR 

       Seminář Financování obnovy kulturních památek: Jak  dál? 

 

22. dubna 2015 

 Zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR 

       Usnesení č. 110, ze dne 22. dubna 2015, k problematice Podpory obnovy kulturních    

       památek v regionech a k posílení finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v     

       Programu rozvoje a obnovy venkova 
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Hlavní závěry studie 
I. 

  

 Finanční obnos určený na péči o památkový fond vybraných subjektů veřejné správy 
(Ministerstvo kultury ČR, kraje ČR, obce ČR) se v období 2010-2013 snížil o více než 26%. 
Jedná se o pokles výdajů všech 3 uvedených subjektů veřejné správy, ovšem celkový pokles 
ovlivňuje především snížení výdajů na péči o památkový fond obcí v ČR.  Výdaje obcí v ČR na 
péči o památkový fond v období 2010-2013 zaznamenaly pokles o více než 37 % a výdaje 
Ministerstva kultury ČR na péči o památkový fond v období 2010-2013 zaznamenaly pokles o 
více než 10 %. Výdaje krajů ČR na péči o památkový fond se nesnížily ani nezvýšily. 
 

 Ministerstvo kultury ČR v rámci vybraných dotačních programů financuje 72 % nákladů na 
péči o památkový fond vybraných památek (přičemž zbylých 28 % je financováno spoluúčastí 
žadatelů –církví, krajů, obcí ad.). Celkové výdaje Ministerstva kultury ČR v roce 2013 činily 
1,7 mld. Kč, z toho v rámci dotačních programů činily 379 mil. Kč. 
 

 Kraje ČR v roce 2013 přispěly na péči o památkový fond částkou 260 mil. Kč. Obce ČR v roce 
2013 přispěly na péči o památkový fond částkou 1,7 mld. Kč. Tato částka zahrnuje výdaje 
uvedené ve vybraných paragrafech rozpočtu krajů a obcí za rok 2013. Celkové výdaje na péči 
o památkový fond obcí a krajů ČR nelze zcela postihnout z důvodu případného zařazení 
výdajů na péči o památkový fond mimo uvedené rozpočtové paragrafy krajů. Podíl 
investičních výdajů obcí ČR na péči o památkový fond v roce 2013 činil 44%. Provozní 
výdaje činily 56 %. 
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Hlavní závěry studie 
II. 

 Výdaje EU, EHP a Norských fondů určené na péči o památkový fond v ČR činily přes 1,7 mld. 
Kč v roce 2013 a 1,5 mld. Kč v roce 2014, Výdaje z těchto fondů na péči o památkový fond v 
ČR se mezi lety 2010 a 2014 zvýšily o 20 %. 

 

 Skutečné výdaje dotačních programů Ministerstva kultury České republiky v roce 2014 činily 
celkem 506 mil. Kč a pokryly 25% celkového objemu vyžadovaných finančních prostředků.    
V roce 2008 se jednalo o 844 mil. Kč, výdaje dotačních programů MK se mezi lety 2008 a 
2014 snížily o 40 %. 

 

 Požadované finanční prostředky značně převyšují skutečné výdaje dotačních programů 
Ministerstva kultury s výjimkou Programu péče o VPR, VPZ a KPZ Ministerstva kultury. 

 

7 



Hlavní závěry studie 
II. 

 

 Celkové požadované finanční prostředky na péči o památkový fond od dotačních programů 
Ministerstva kultury každoročně klesají, mezi lety 2008 a 2014 tento pokles činil 40 %. 
Výdaje na péči o památkový fond IOP, ROP, EHP a Norských fondů se však mezi lety 2010 a 
2014 zvýšily o 20 % z 1,5 mld. Kč na 1,8 mld. Kč. 

 

 Podíl památek vyžadující částečnou či úplnou rekonstrukci vzrostl mezi lety 2008 a 2011 z 
35,4 % na 37,3 % a naopak klesl na 33 %v roce 2014.  

 

 Ke snížení podílu památek, které vyžadují částečnou či úplnou rekonstrukci, přispívají zejména 
výdaje na péči o památkový fond z fondů EU a EHP, které částečně mohou kompenzovat 
pokles zdrojů z programů MK ČR. Se stávajícím financování péče o památkový fond 
Ministerstvem kultury nelze očekávat obecné zlepšování technického stavu památek bez 
zmiňovaných evropských zdrojů. 

 

 Na opravu všech památek vyžadující částečnou či úplnou rekonstrukci by byla na základě 
modelového výpočtu potřebná částka 318 mld. Kč. 
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Hlavní závěry studie 
III 

 1 Kč vydaná na obnovu a údržbu památkového fondu vyvolaná programy Ministerstva 
kultury na kompenzaci veřejného zájmu vrátí téměř 50 haléřů prostřednictvím daní                
do státního rozpočtu. Výdaj MK totiž iniciuje spoluúčast dalších subjektů (soukromých 
osob, církví, ale i obcí a krajů) a z celkové sumy všech těchto prostředků (včetně 
multiplikace) je odvedena daň.  

 

 Významný je také dopad spotřeby návštěvníků památek, na jejichž ekonomickou 
spotřebu 100 Kč připadá 36 Kč do veřejných rozpočtů. Výhodou této spotřeby je, že její 
významný podíl plyne ze zahraničí a jde tedy o nové prostředky v domácí ekonomice. 

 

 Nepřímá podpora péče o památkový fond formou daňových nástrojů zvýhodňuje za 
jistých podmínek (např. zpřístupnění veřejnosti) vlastníky památek nulovou či sníženou 
daňovou sazbou. 
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Financování péče o památkový fond v r. 2013 

 

 Finanční obnos určený na péči o památkový fond vybraných subjektů veřejné správy (Ministerstvo kultury ČR, kraje ČR, 
obce ČR) se v období 2010-2013 snížil o více než 26%. Jedná se o pokles výdajů všech 3 uvedených subjektů veřejné správy, 
ovšem celkový pokles ovlivňuje především snížení výdajů na péči o památkový fond obcí v ČR. Výdaje obcí v ČR na péči o 
památkový fond v období 2010-2013 zaznamenaly pokles o více než 37 % a výdaje Ministerstva kultury ČR na péči o 
památkový fond v období 2010-2013 zaznamenaly pokles o více než 10 %. Výdaje krajů ČR na péči o památkový fond se 
nesnížily ani nezvýšily. 

 

 Ministerstvo kultury ČR v rámci vybraných dotačních programů financuje 72 % nákladů na péči o památkový fond 
vybraných památek (přičemž zbylých 28 % je financováno spoluúčastí žadatelů –církví, krajů, obcí ad.). Celkové výdaje 
Ministerstva kultury ČR v roce 2013 činily 1,7 mld. Kč, z toho v rámci dotačních programů činily 379 mil. Kč. 

 

 Kraje ČR v roce 2013 přispěly na péči o památkový fond částkou 260 mil. Kč. Tato částka zahrnuje výdaje uvedené ve 
vybraných paragrafech rozpočtu krajů za rok 2013. Celkové výdaje na péči o památkový fond krajů ČR nelze zcela postihnout 
z důvodu případného zařazení výdajů na péči o památkový fond mimo uvedené rozpočtové paragrafy krajů. 

 

 Obce ČR v roce 2013 přispěly na péči o památkový fond částkou 1,7 mld. Kč. Tato částka zahrnuje výdaje uvedené ve 
vybraných paragrafech rozpočtu obcí za rok 2013. Celkové výdaje na péči o památkový fond obcí ČR nelze zcela postihnout z 
důvodu případného zařazení výdajů napučí o památkový fond mimo uvedené rozpočtové paragrafy krajů. Podíl investičních 
výdajů obcí ČR na péči o památkový fond v roce 2013 činil 44%.  Provozní výdaje činily 56 %. 

 

 Výdaje EU, EHP a Norských fondů určené na péči o památkový fond v Činily přes 1,7 mld. Kč v roce 2013 a 1,5 mld. Kč v 
roce 2014, Výdaje těchto fondů na péči o památkový fond v ČR se mezi lety 2010 a 2014 zvýšily o 20 %. 
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Investiční a provozní financování péče o památkový fond 
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25 % z prostředků je rozdělováno v dotačních programech ministerstva 

Zdroj: Ministerstvo financí - MONITOR, Rozpočet obce, analýza KPMG 



Analýza technického stavu kulturních památek 
v ČR –nákladovost  

 

 MK v rámci analýzy stavebně technického stavu 
nemovitých KP mapuje cca 60 % památek. 
Jednou za 3 roky je zhodnocen stav KP zařazených 
do uvedené analýzy a oznámkován na škále 1-5 
(přičemž známka 5 značí zanikající objekt, který 
vyžaduje četné opravy či celkovou obnovu). 
Památky se známkou 3-5 značí stav, který je třeba 
řešit opravou památky. 

 Mezi roky 2008 a 2014 se celková známka zlepšila 
v průměru o 0,07 na škále od 1,00 (nejlepší stav) 
do 5,00 (nejhorší stav). 

 Pro odhad celkových nákladů na opravu KP se 
známkou 3-5 byl analyzován celkový počet 
památek, tedy více než 40 tisíc. Za 40 % památek, 
které nejsou zahrnuty do analýzy stavebně 
technického stavu, byla nákladovost dopočítána 
na základě 60 % analyzovaných památek. 

 Analyzované památky byly rozřazeny do 9 
kategorií podle druhu (zámek, hrad, kostel, kaple 
a další) a expertním odhadem byly stanoveny 
průměrné náklady na potřebnou opravu památek 
v každé kategorii a při každém stupni poškození 
(3-5) –celkovou opravou je myšlen konečný stav 
památky, který je možné ohodnotit známkou 1. 
 

Známka Počet památek Odhad celkových 

nákladů na opravu 

památek (rozdělené 

podle stavu 

poškození) 

3 10 669  212 mld. Kč 

4 2 091 73 mld. Kč 

5    613 32 mld. Kč 

Celkem  318 mld. Kč 
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Evaluace přímé a nepřímé podpory péče                        
o památkový fond 

 
 Skutečné výdaje dotačních programů Ministerstva kultury České republiky v roce 2014 činily celkem 506 mil. Kč. 

V roce 2008 se jednalo o 844 mil. Kč, výdaje jmenovaných dotačních programů se mezi lety 2008 a 2014 snížily o 
40 %.  

 Skutečné výdaje v rámci dotačních programů Ministerstva kultury v roce 2013 pokryly 16 % objemu požadovaných 
finančních prostředků a v roce 2014 pak pokryly 25 %požadavků. 

 Požadované finanční prostředky značně převyšují skutečné výdaje dotačních programů Ministerstva kultury s 
výjimkou Programu péče o VPR, VPZ a KPZ Ministerstva kultury. 

 Celkové požadované finanční prostředky na péči o památkový fond od dotačních programů Ministerstva kultury 
každoročně klesají, mezi lety 2008 a 2014 tento pokles činil 40 %. Výdaje na péči o památkový fond IOP, ROP, EHP 
a Norských fondů se však mezi lety 2010 a 2014 zvýšily o 20 % z 1,5 mld. Kč na 1,8 mld. Kč. 

 Z vývoje technického stavu památek v ČR z let 2008, 2011 a 2014 je patrná tendence poklesu počtu památek v 
havarijním stavu a zanikajících objektů, naopak přibývá památek v dobrém stavu. 

 Podíl památek vyžadující částečnou či úplnou rekonstrukci vzrostl mezi lety 2008 a 2011 z 35,4 %na 37,3 % a 
naopak klesl na 33 %v roce 2014.  

 Ke snížení podílu památek, které vyžadují částečnou či úplnou rekonstrukci, přispívají zejména výdaje na péči o 
památkový fond z fondů EU a EHP, které částečně mohou kompenzovat pokles zdrojů z programů MK ČR. Se 
stávajícím financování péče o památkový fond Ministerstvem kultury nelze očekávat obecné zlepšování 
technického stavu památek bez zmiňovaných evropských zdrojů. 

 Na opravu všech památek vyžadující částečnou či úplnou rekonstrukci by byla na základě modelového výpočtu 
potřebná částka 318 mld. Kč. 

 Nepřímá podpora péče o památkový fond formou daňových nástrojů zvýhodňuje za jistých podmínek (např. 
zpřístupnění veřejnosti) vlastníky památek nulovou či sníženou daňovou sazbou. 
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Nabídka a poptávka – dotační programy Ministerstva kultury 
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Skutečné výdaje z programů ministerstva Celkový objem požadovaných finančních prostředků

1049 615 

z celkových prostředků požadovaných v rámci dotačních programů bylo uspokojeno jen 25 %  

Zdroj: Ministerstvo kultury, analýza KPMG 3 



Efektivita státních výdajů na péči o památkový 
fond z hlediska ekonomické návratnosti 

 Celková alokace z programů MK v r. 2014  - 506 mil. Kč 

 Alokace z programů MK se spoluúčastí fyzických osob, právnických osob, 
církve, krajů a obcí  707 mil. Kč 

 Celková ekonomická spotřeba iniciovaná obnovou a údržbou památkového 
fondu  1 545 mil. Kč   

 Celkový přínos plynoucí pro státní rozpočet z obnovy a údržby 
památkového fondu  251 mil. Kč 

 1 Kč vydaná na obnovu a údržbu památkového fondu vyvolaná programy 
Ministerstva kultury na kompenzaci veřejného zájmu vrátí 0,49 Kč (49 % z 
výdaje) prostřednictvím daní do státního rozpočtu 

 Celkový průměrný počet plných ročních pracovních úvazků vytížených 
vlivem obnovy a údržby památkového fondu z programů Ministerstva 
kultury ČR je 630 plných úvazků 
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Ekonomický dopad cestovního ruchu přímo spojeného 
 s kulturními památkami 

 Celkový počet návštěvníků nemovitých kulturních památek v r. 2014 -                
cca 13 mil. návštěvníků  

 Celková ekonomická spotřeba návštěvníků - 8,5 mld. Kč 

 Celková ekonomická spotřeba iniciovaná spotřebou návštěvníků v 
multiplikaci - 15,9 mld. Kč 

 Celkový přínos plynoucí pro veřejné rozpočty z ekonomické spotřeby 
návštěvníků -  3 mld. Kč 

 100 Kč vydaných návštěvníky kulturních památek vygeneruje 36 Kč                   
do veřejných rozpočtů prostřednictvím daní. 

 Celkový průměrný počet plných ročních pracovních úvazků vytížených 
spotřebou a cestovním ruchem spojeným přímo s památkovým fondem je 
9 500 plných úvazků. 
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Analýza hybných sil v oblasti péče 
 o památkový fond 

 
 Subjekty, které se podílejí na financování péče o památkový fond , jsou 

veřejné, soukromé i neziskové. Jedná se o Ministerstvo kultury České 
republiky, kraje, obce, soukromý sektor, neziskový sektor (církve a nadace), 
fondy EU, EHP fondy a fyzické osoby. 

 Početně největší cílovou skupinou podpory z dotačních programů MK jsou 
církve (47 %) a fyzické osoby (25 %). Poměr vlastníků památek dle 
alokovaných finančních prostředků z programů MK jsou církve (42 %) a 
obce(29 %). Dalšími příjemci jsou například neziskové organizace, 
podnikatelské subjekty a další. 

 Z investic do péče o památkový fond neprofitují jen samotní příjemci a 
vlastníci památek, ale také další subjekty, jako jsou například ubytovací 
zařízení, gastronomické a obchodní podniky, dopravci, přilehlé kulturní a 
zábavní atrakce i obce. Pozitivní efekt těmto subjektům může vznikat ve 
formě zvýšených tržeb, návštěvnosti, propagace apod. 
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Pozitivní externality péče o památkový fond 

 
 Pozitivní dopady péče o památkový fond jsou ekonomického a neekonomického 

charakteru.  
 Mezi ekonomické pozitivní externality patří například zvyšování nabídky 

pracovních míst při realizaci opravy i po ukončení opravy kulturní památky. 
Příčinou je vedle stavebních prací také pozitivní dopad na posilování zájmu o 
kulturní památku ze strany veřejnosti. Díky zvýšenému zájmu veřejnosti se zvyšuje 
poptávka po službách cestovního ruchu a návštěvnost turistických cílů v okolí 
kulturní památky, což má vliv na podnikání místních výrobců, prodejců a 
poskytovatelů služeb. 

 Konkrétním příkladem pozitivního efektu péče o památkový fond na návštěvnost 
může být rekonstrukce objektů v okolí zámku Litomyšl, kde po tříleté obnově 
památkového komplexu posílila návštěvnost o 73 % (ve srovnání s rokem před 
zahájením rekonstrukce). 

 Neekonomické pozitivní externality jsou nekvantifikovatelné a mají dopad nejen 
na místní obyvatele, ale také na obyvatele jiných lokalit, region a zároveň i na stát. 
Jedná se například o vytváření kulturního kapitálu města – pomáhají do města 
lákat nové nebo udržovat dosavadní obyvatele, investory či studenty. 
 

18 Zdroj: Analýza KPMG 



Kritéria kompenzování veřejného zájmu 

 
 V každém z programů MK je podpora přiznávána podle stanovených 

kritérií. Jedná se o věcné požadavky (uznatelnost nákladů, existence 
městského programu regenerace a další) a o kvalitativní či kvantitativní 
kritéria, která posuzují způsobilost a nárok žadatele. Některá kritéria jsou 
pro programy společná, některá jsou platná pouze pro konkrétní program. 

 
 Dosavadní kritéria byla posouzena jako adekvátní –komplexně sledují, 

zda je přiznání podpory naplňován cíl péče o památkový fond –tedy 
uchovat kulturně společenské hodnoty při zajištění udržitelnosti a pokud 
je to možné, tak ekonomické soběstačnosti. 

 
 Je vhodné zvážit navrhnuté optimalizace některých již existujících kritérií 

a implementaci nových navrhnutých kritérií zahrnující širší spektrum 
eventualit a efektivnější provázání s cestovním ruchem, který je v 
podmínkách ČR úzce propojen se stavem památkového fondu. 
 

19 Zdroj: Analýza KPMG 
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