Finanční zdroje pro obnovu kulturního dědictví
Financial Sources
for Cultural Heritage Rehabilitation
Po roce 1989 se mnoho památek nacházelo
v havarijním stavu, nástroje k financování záchrany, restaurování a obnovy nejcennějších
částí našeho kulturního dědictví se začaly
formovat postupně. Významný zdroj finančních prostředků poskytuje ze svého rozpočtu stát, v prvé řadě prostřednictvím Ministerstva kultury, zejména v oblasti venkovského
kulturního dědictví je možné čerpat i z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Speciální
dotační programy nabízejí i jednotlivé kraje.
Zatím nejobjemnější zdroj financí se otevřel
vstupem České republiky do Evropské unie,
popřípadě z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Méně objemné – avšak
významem neméně důležité – finanční prostředky investují do památek četné nadační
fondy či sdružení, za kterými většinou stojí
nadšení jednotlivci, dobrovolníci, soukromí
vlastníci památek či neziskové organizace.

After 1989, many monuments were in a state
of disrepair and the instruments to finance
the preservation, restoration and renovation of the most valuable parts of our cultural heritage began to form gradually. An
important source of funds is provided from
the state budget, primarily through the Ministry of Culture. Finances can be also drawn
from the budget of the Ministry of Agriculture, especially for the area of rural cultural heritage and individual regions also offer special grant programmes. The largest
source of finance so far has been opened by
entering the European Union or from EEA
and Norway grants. Lesser - but no less important - funds are invested by numerous
endowment funds or associations, mostly
supported by enthusiastic individuals, volunteers, private owners of monuments or
non-profit organizations.

Ministerstvo kultury ČR

• Program záchrany architektonického dědictví je určený pro nejcennější části architektonického dědictví
Preservation of Architectural Heritage Programme is dedicated to most valuable parts
of architectural heritage.

Ministerstvo kultury postupně zřídilo osm dotačních programů, z nichž mohou čerpat soukromé
i státní subjekty. Zaměřují se na záchranu a obnovu památek, nikoliv na jejich modernizaci. V letech
1992 až 2018 rozdělilo Ministerstvo kultury v rámci
svých dotačních programů celkem více než 16,261
miliard korun.
Ministry of Culture of the Czech Republic
The Ministry of Culture has gradually established
eight subsidy programmes which private and state
subjects can draw finances from. They concentrate
on preservation and renovation of monuments,
however, not on their modernization. Between 1992
and 2018, the Ministry of Culture has distributed
more than CZK 16.261 billion within its subsidy
programmes.

Program podpory pro památky UNESCO
Support of UNESCO Monuments Programme
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Support of Renovation of Cultural Monuments
Via Municipalities with Extended Powers Programme
Program podpory záchranných archeologických výzkumů
Supporting Emergency Archaeological Exploration Programme
Havarijní program
Emergency Programme
Program restaurování movitých kulturních památek
Restoration of Movable Cultural Heritage Programme
Program péče o VPR, VPZ a KPZ
Regeneration of Rural Heritage Reservations, Rural Heritage Zones
and Landscape Heritage Zones Programme
Program regenerace MPR a MPZ
Regeneration of Urban Heritage Reservations and Zones Programme
Program záchrany architektonického dědictví
Preservation of Architectural Heritage Programme

Srovnání výše dotací realizovaných z jednotlivých programů Ministerstva kultury ČR
v období 1992–2018
Subsidy amounts comparison realized from individual programmes of the Ministry
of Culture of the Czech Republic from 1992 to 2018.

Program záchrany architektonického dědictví
Preservation of Architectural Heritage Programme
Program regenerace MPR a MPZ
Regeneration of Urban Heritage Reservations and Zones Programme
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Support of Renovation of Cultural Monuments
Via Municipalities with Extended Powers Programme
Havarijní program
Emergency Programme
Program péče o VPR, VPZ a KPZ
Regeneration of Rural Heritage Reservations, Rural Heritage Zones
and Landscape Heritage Zones Programme
Program restaurování movitých kulturních památek
Restoration of Movable Cultural Heritage Programme
Program podpory záchranných archeologických výzkumů
Supporting Emergency Archaeological Exploration Programme
Program podpory pro památky UNESCO
Support of UNESCO Monuments Programme

Celkový objem dotací Ministerstva kultury ČR v letech 1999–2018
Total Subsidies by the Ministry of Culture of the Czech Republic 1992–2018

Konojedy, celková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie, 2015–2016, soukromý vlastník
prostřednictvím Spolku pro obnovu památek Úštěcka s podporou grantu EHP a Norska
ve výši 29 milionu korun, foto 2015
Konojedy, complex revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary, 2015–2016,
private owner via the Úštěk Monuments Restoration Association with the support of the EEA
and Norway Grants of CZK 29 million, photo 2015

• Program regenerace městských památkových rezervací a zón je zaměřen na kulturní
památky nacházející se v nejcennějších částech
historických měst.
Regeneration of Urban Heritage Reservations and Zones Programme is designated
for cultural heritage in most valuable parts of
historical towns.
• Program regenerace vesnických památkových rezervací, vesnických památkových zón
a krajinných památkových zón se zaměřuje
zejména na obnovu památek venkovské architektury.
Regeneration of Rural Heritage Reservations,
Rural Heritage Zones and Landscape Heritage Zones Programme is primarily aimed at
renovation of rural architecture monuments.

Sychrov, obnova oranžerie v zámeckém parku, 2007–2010, příspěvek z Programu záchrany
architektonického dědictví ve výši 4,35 milionu Kč; celkový náklad 30,274 milionu korun
dále hrazený z fondů EHP a Norska, prostředků MK a vlastních výnosů SZ Sychrov; nyní zde
provozována kavárna
Sychrov, renewal of the orangery in the chateau park, 2007–2010, contribution in the amount
of CZK 4.35 million from the Architectural Heritage Conservation Programme; the total cost
of CZK 30.274 million was also paid from the EEA and Norway Grants, Ministry of Culture funds
and State chateau Sychrov’s own revenues; currently a café

• Program restaurování movitých kulturních
památek je určený pro významná díla výtvarných umění a uměleckého řemesla
Restoration of Movable Cultural Heritage
Programme is dedicated to significant articles
of fine arts and crafts.
• Havarijní program se zaměřuje na nemovité
kulturní památky v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební
zajištění.
Emergency Programme is aimed at immovable
cultural monuments in state of disrepair, primarily at their structural and overall constructional security.
• Program podpory záchranných archeologických výzkumů do roku 2016 využívaly příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
Supporting Emergency Archaeological Exploration Programme was used by contributory organizations of Ministry of Culture until
2016.
• Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
je cílená na nemovité kulturní památky, které
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky
Support of Renovation of Cultural Monuments Via Municipalities with Extended
Powers Programme is aimed at immovable
cultural monuments outside the heritage reservations and zones not listed as national cultural
heritage and not owned by the state.
• Podpora pro památky UNESCO je určená pro
památky zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO a pro památky, u kterých byl
podán návrh nominace k zápisu do tohoto
seznamu (tzv. Národní indikativní seznam).
Support of UNESCO Monuments Programme
aims at monuments listed on the UNESCO
World Heritage Index and at monuments nominated to be inscribed on this index (so called
National indicative index).

Těrlicko, restaurování obrazu Panny Marie Ustavičné Pomoci v kostele sv. Vavřince, 2015–2017,
příspěvek z Programu restaurování 262 tisíc korun; odkryv gotické malby, foto 2015
Těrlicko, restoration of the image of Our Lady of Perpetual Help in the Church of St. Lawrence,
2015–2017, CZK 262, 000contribution from the Restoration Programme;
unveiling of Gothic painting, photo 2015

Ministerstvo zemědělství
Dotační program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova nabízí zájemcům čerpání ze dvou podprogramů: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny a Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti
a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Musí se nacházet v obci do 2 000 obyvatel, nebo v místní části obce
do 500 obyvatel, zahrnuté do obce od 2 001 do 5 000
obyvatel. V letech 2016–2018 bylo v prvním podprogramu rozděleno více než 581 milionů korun a v druhém
téměř 102,58 milionů korun.
Ministry of Agriculture
Maintaining and Restoring the Rural Cultural Heritage subsidy programme offers drawing finances from
two sub-programmes: Maintenance and Restoration of
Existing Cultural Elements of the Rural Landscape and
Maintenance and Restoration of Significant Agricultural
Historical Landmarks of Unique Character. The subject
of the grant has to be made available to the public and
must not be used for business activities. It must be located in a municipality of up to 2 000 inhabitants, or in
a local part of the municipality of up to 500 inhabitants,
included in a municipality of 2 001 to 5 000 inhabitants.
In 2016–2018, more than CZK 581 million was distributed
in the first sub-program and almost CZK 102.58 million
in the second.

Sychrov
Konojedy

Těrlicko
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Svatá Hora u Příbrami, obnova a revitalizace poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie,
2011–2015, dotace z fondů IOP více než 162 miliony korun, projekt zahrnoval i využití
objektu v podobě rozšířených a nově vytvořených kulturních a vzdělávacích služeb,
foto 2016
Svatá Hora near Příbram, restoration and revitalization of the Provost Church of the
Assumption of Our Lady, 2011–2015, subsidies from the IOP funds of more than CZK
162 million, project included new use of the building in the form of extended
and newly created cultural and educational services, photo 2016

Evropská unie
Po vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 2003 se otevřela možnost financovat oblast kulturního dědictví z široké škály finančních nástrojů. Poprvé se mohla ČR zapojit do čerpání přímých dotací
z Evropské unie v programovém období 2004–2006,
největší objem dotací bylo však vyčerpán v letech
2007–2013. V rámci projektů financovaných z Evropské unie probíhá nejčastěji restaurování památek, tvorba nových expozic, modernizace sociálního
a technického zázemí a návštěvnické infrastruktury,
pořízení bezpečnostních prvků, digitalizace památek, či obnova parků a zahrad u památek.
European Union
Following the Czech Republic’s admission to the
European Union on 1 May 2003, the financing possibilities for the cultural heritage care from a wide
range of financial sources have opened. The Czech
Republic has been, for the first time, able to participate in drawing direct subsidies from the European Union in the 2004–2006 programming period, but the largest volume of subsidies was spent
in 2007–2013. Within the framework of projects
financed from the European Union, the most frequent are restoration of monuments, creation of
new expositions, modernization of social and technical facilities, visitor infrastructure, acquisition of
security features, digitalization of monuments, or
restoration of adjacent parks and gardens.

Žatec, revitalizace městské knihovny, 2011–2015, dotace z fondů IOP téměř 11,6 milionu
korun, obnova interiéru i exteriéru, foto 2015

Konojedy, celková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie, 2015–2016, s podporou grantu EHP
a Norska ve výši 29 milionu korun, foto 2015

Žatec, revitalization of the municipal library, 2011–2015, subsidies from IOP funds of
almost CZK 11.6 million, renovation of interiors and exteriors, photo 2015

Konojedy, complex revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary, 2015–2016,
with the support of the EEA and Norway Grants of CZK 29 million, photo 2015

• Program Phare vznikl na základě rozhodnutí
Rady ministrů Evropské unie v červenci 1989,
představoval hlavní nástroj financování integrace zemí střední a východní Evropy do Evropské
unie a základ pro příhraniční spolupráci regionů.
Z programu bylo možné čerpat v letech 1989–
2006. Hlavním cílem programu byla příprava
dotyčného státu na čerpání prostředků z budoucích strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP)
a Norské fondy

The Phare Programme was set up by a decision of the Council of Ministers of the European Union in July 1989, representing the main
instrument for financing the integration of Central and Eastern European countries into the European Union and as basis for cross-border regional cooperation. It allowed drawing finances
from the program between 1989 and 2006. The
main objective of the programme was to prepare the particular state to draw resources from
the future Structural and Cohesion Funds.
• Program Evropské územní spolupráce (INTERREG) byl zřízen jako nástroj politiky soudržnosti,
aby řešil problémy, které překračují státní hranice
a vyžadují jednotné řešení, a to s cílem společně
rozvíjet rozdílný potenciál jednotlivých území.
V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu byly
spolufinancovány i obnovy některých památek.
The European Territorial Cooperation (INTERREG) was set up as an instrument of cohesion
policy to tackle cross-border issues that require
a uniform solution, with a view to jointly develop different potential of individual territories.
Restoration of some monuments was also co-financed in order to support the development of
tourism.
• Integrovaný operační program 2007–2013
(IOP) sloužil především k podpoře hospodářského růstu členských zemí a jejich regionů. Kromě
záchrany a obnovy památek bylo možné využít
tyto finanční zdroje k zabezpečení a modernizaci objektů. Celkem bylo v České republice z programů IOP pro oblast kulturního dědictví čerpáno 5,362 miliard korun.

Mimoň, rekonstrukce zámeckého mostu včetně úpravy toku řeky Ploučnice, 2009–2011,
dotace z fondů ROP více než 11,2 milionu korun, foto 2008, 2011
Mimoň, reconstruction of the chateau bridge including modification of the Ploučnice river,
2009–2011, subsidies from ROP funds of more than CZK 11.2 million, photo 2008, 2011

The Integrated Operational Programme
2007–2013 (IOP) was primarily used to support
the economic growth of the Member States and
their regions. In addition to the preservation and
restoration of monuments, it was possible to use
these financial resources to secure and modernize buildings. In total, CZK 5.362 billion was
drawn from IOP cultural heritage programmes
in the Czech Republic.

Vyspělé státy Evropy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko),
které nejsou členy Evropské unie, podporují prostřednictvím tzv. Fondů EHP a Norska země střední, východní
a jižní Evropy, a přispívají tak ke snižování ekonomických
a sociálních rozdílů. Velký důraz je položen na sdílení
a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů. Jsou
preferovány projekty, které směřují k obnově kulturního
dědictví, podpoře vzdělávání a rozvoji cestovního ruchu.
Týkají se nejen obnovy a zachování kulturního dědictví, ale
i udržitelnosti projektů, např. bezpečnostních a ochranných zařízení, digitalizace historických dokumentů, zřízení výstavních prostorů, prezentace, vytvoření multifunkčních sálů pro společenské akce a podobně.
V letech 2004–2009 bylo v rámci programu Uchování kulturního evropského dědictví vyčerpáno více než 6,175 miliard korun. V období 2009–2016 bylo v rámci programu
Kulturní dědictví a současné umění vyplaceno 42,617 miliónů EUR EUR (tj. více než 1,098 miliard korun). V současnosti probíhá programové období pro léta 2016–2021.
EEA and Norway Grants
The developed European countries (Iceland, Liechtenstein and Norway), which are not members of the European Union, have been supporting Central, Eastern and
Southern European countries through the so-called EEA
and Norway Funds, thus contributing to reducing economic and social disparities. Great emphasis is placed
on sharing and exchanging experience between donors
and beneficiaries. Preference is given to projects aimed
at restoring cultural heritage, promoting education and
developing tourism. They relate not only to the restoration and preservation of the cultural heritage, but also
to the sustainability of projects such as security and protection of facilities, the digitalization of historical documents, the establishment of exhibition spaces, presentations, the creation of multifunctional halls for social
events and the like.
In 2004–2009, more than CZK 6.175 billion was spent
under the Preservation of Cultural European Heritage
Programme. In the period 2009–2016, EUR 42.617 million
(i.e. more than CZK 1.098 billion) was paid out under the
Cultural Heritage and Contemporary Art programme. The
programming period 2016–2021 is currently under way.

• Regionální operační program 2007–2013
(ROP) a Integrovaný regionální operační program 2014–2020 (IROP) usilují o vyvážený
rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění
udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života. V období 2007–2013
bylo z programů ROP čerpáno pro oblast kulturního dědictví celkem 6,609 miliard Kč. V období 2014–2020 bylo zatím poskytnuto na projekty
z oblasti kulturního dědictví celkem 6,183 miliard korun.

Slatiňany, obnova a revitalizace švýcárny, 2011–2012, dotace z fondů ROP téměř 19 milionů
korun, využití pro interaktivní muzeum místního chovu starokladrubského koně, foto
2010, 2013
Slatiňany, renovation and revitalization of Švýcárna (a museum of Kladruber horses),
2011–2012, subsidies from ROP funds nearly CZK 19 million, use for interactive museum
of local breed of Old Kladruber horse, photo 2010, 2013

The Regional Operational Programme 2007–
2013 (ROP) and the Integrated Regional
Operational Programme 2014–2020 (IROP)
aim at balanced territorial development, improving infrastructure, improving public services and
public administration, and ensuring sustainable
development in municipalities, cities and regions. The aim is to strengthen regional competitiveness and quality of life. In the period 2007–
2013, a total of CZK 6.609 billion was drawn
from the ROP programmes for cultural heritage.
In 2014–2020, a total of CZK 6.183 billion has
been provided for cultural heritage projects.

Konojedy

Mimoň

Žatec

Slatiňany
Svatá Hora

Český Krumlov

Český Krumlov, Hrádek v areálu Státního hradu a zámku, 2010–2011, revitalizace dlouhodobě
neudržovaného interiéru a vznik hradního muzea s podporou grantu EHP a Norska více
než 33,2 milionů korun, foto 2008, 2011
Český Krumlov, Hrádek (small castle) building on the grounds of the State Castle and Chateau,
2010–2011, revitalization of the long-term unmaintained interior and establishment of a castle
museum with the support of the EEA and Norway Grants of more than CZK 33.2 million,
photo 2008, 2011
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Krajské úřady
Krajské úřady vznikly v roce 2000, do té doby plnily
jejich památkovou funkci okresní úřady. Pro oblast
památkové péče mají jednotlivé kraje vlastní struktury dotačních programů, kterou poskytují z vlastních rozpočtů.
Fukov (Fugau), obnova hřbitova, 2014, obec původně osídlená převážně německojazyčným obyvatelstvem, v roce 1960 srovnána se zemí, příspěvek z Českoněmeckého
fondu budoucnosti 200 tisíc korun – hřbitov po vykácení náletových dřevin, foto
březen 2014; slavnost vysvěcení, foto červenec 2014; hřbitov po obnově, srpen 2014
Fukov (Fugau), restoration of cemetery, 2014, village originally inhabited mostly by
German-speaking population, in 1960 razed to the ground, contribution of CZK
200,000 from the Czech-German Fund for the Future - cemetery after clearing
the undergrowth, photo March 2014; consecretion ceremony, photo July 2014;
cemetery after restoration, August 2014

Příklad dotací Krajského úřadu Jihočeského kraje: V období 2002–2019 poskytl v rámci dotačního
programu Kulturní dědictví více než 330,295 milionů korun, v roce 2003 přerozdělil také 40 milionů
korun, které obdržel ze státního rozpočtu na obnovu památek po povodních v roce 2002.

Česko-německý fond budoucnosti

Regional Authorities

Podporuje projekty, které prohlubují vzájemné
pochopení obyvatel obou států. Vznikl jako výsledek Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997.
Podporuje zejména záchranu a obnovu památek
v obcích dříve osídlených německojazyčným obyvatelstvem. V letech 1998–2018 bylo podpořeno
481 projektů obnovy památek celkovou částkou
více než 175,19 milionů korun.

Regional Authorities were established in 2000, until
that time their district function was fulfilled by the
District Authorities. In the area of monument care,
individual regions have their own structures of subsidy programmes, utilizing their own budgets.

Czech-German Fund of the Future
Supports projects that help to enhance mutual
understanding between the citizens of both states.
It was created as a result of the Czech-German
Declaration of 21 January 1997. It in particular
supports the preservation and restoration of monuments in municipalities previously inhabited
by the German-speaking population. Between
1998 and 2008, 481 projects for the restoration
of monuments were supported by a total amount
of more than CZK 175.19 million.

An example of subsidies from the South Bohemian Regional Authority: it provided more than CZK
330.295 million under the Cultural Heritage Subsidy Programme between 2002 and 2019, it also
redistributed CZK 40 million in 2003 received from
the state budget for the restoration of monuments
after the floods in 2002.

Nemovité kulturní dědictví
(v roce 2002 pod názvem Nemovité kulturní památky)
Immmovable cultural heritage
(in 2002 titled Immovable cultural monuments)
Movité kulturní dědictví
Movable cultural heritage
Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb
Increased costs of renovations on listed buildings
Obnova drobné sakrální architektury v krajině
Renovations of small sacral landscape architecture
Předprojektová příprava obnovy kulturních památek
Pre-project administration of cultural monuments renovations
Obnova pietních míst
Renovations of reverent locations
Obnova památkového fondu po povodních v roce 2002
Renewal of heritage fund after 2002 floods

Srovnání výše dotací realizovaných z jednotlivých programů Jihočeského kraje v období
2002–2019
Subsidy amounts comparison realized from individual programmes of the South
Bohemian Regional Authority from 2002 to 2019.

Koloděje nad Lužnicí, obnova zámku Mitrowicz, 2009–2019, dotace Jihočeského kraje 2,3 milionu
korun využita na stavební obnovu památky, odvlhčení, repase oken, sanační omítky, odvodnění
a zastřešení, kofinancování pomocí dotačních programů Ministerstva kultury (cca 4,5 milionu
korun) a především z vlastních zdrojů majitele nemovitosti; klenba kaple sv. Anny, exteriéry před
obnovou a po ní, foto 2013, 2019
Koloděje nad Lužnicí, restoration of the Mitrowicz Castle, 2009–2019, subsidy of the South
Bohemian Region CZK 2.3 million used for building restoration, dehumidification, refurbishment
of windows, sanitation plasters, drainage and roofing, co-financing through subsidy programs of
the Ministry of Culture (approx. CZK 4.5 million) and primarily from the owner’s own resources;
vaulting of the St. Anne’s Chapel, exteriors before and after reconstruction, photo 2013, 2019

Vráto, restaurování polychromované dřevořezby sv. Václava, 2017, dotace Jihočeského kraje
45 000 korun, foto 2017
Vráto, restoration of polychrome wood carvings of St. Wenceslas, 2017, subsidy by the South
Bohemian Region CZK 45,000, photo 2017

Spolky, sdružení, nadace, nadační fondy
a veřejné sbírky
Neziskové organizace vznikaly v České republice až
od roku 1990. Existuje několik desítek nadací a nadačních
fondů, které se věnují obnově a využívání památek. Většinou nemají vlastní objemné zdroje financování, k obnově kulturního dědictví přispívají pořádáním veřejných
sbírek, administrací dotací, odbornou pomocí či organizováním dobrovolnické činnosti.
Příklady: Nadace Občanského fóra, Institut pro památky
a kulturu, o.p.s., Nadace VIA, Nadační fond obětem holocaustu, Nadace českého kubismu, Nadace okřídlené
kolo, Nadace Český barok, Bohemian Heritage Fund
Associations, Societies, Foundations,
Endowment Funds and Public Collections

Mukov, kostel sv. Prokopa, 2009–2011, spolupráce českého občanského sdružení
se spolkem německých rodáků, stavba kostela zachráněna s finanční pomocí
Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 1 milion korun, foto 2009, 2010
Mukov, St. Procopius Church, 2009–2011, cooperation of the Czech civic association with
the association of German natives, construction saved with financial assistance of the
Czech-German Fund for the Future in the amount of CZK 1 million, photo 2009, 2010

Nemovité kulturní dědictví (v roce 2002 pod názvem Nemovité kulturní památky)
Immmovable cultural heritage (in 2002 titled Immovable cultural monuments)
Movité kulturní dědictví
Movable cultural heritage
Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb
Increased costs of renovations on listed buildings
Obnova drobné sakrální architektury v krajině
Renovations of small sacral landscape architecture
Předprojektová příprava obnovy kulturních památek
Pre-project administration of cultural monuments renovations
Obnova pietních míst
Renovations of reverent locations
Obnova památkového fondu po povodních v roce 2002
Renewal of heritage fund after 2002 floods
Celkový objem dotací programů Jihočeského kraje v období 2002–2019
Total Subsidies by the South Bohemian Regional Authority from 2002 to 2019

Fukov

Mukov

Koloděje nad Lužnicí

Vráto

Non-profit organizations have only begun to be established in the Czech Republic in 1990. There are dozens of foundations and endowment funds that are dedicated to the restoration and use of monuments. They
mostly do not have their own large sources of funding,
but are contributing to the restoration of cultural heritage by organizing public collections, administering subsidies, professional assistance or by organizing volunteering activities.
Examples: Civic Forum Foundation, Institute for Monuments and Culture, VIA Foundation, Foundation for
Holocaust Victims, Czech Cubism Foundation, Winged
Wheel Foundation, Foundation Český Barok, Bohemian
Heritage Fund

