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  Popis Alokace v Kč Počet projektů  Schválených projektů Projektů v hodnocení Připravovaných projektů 

       Celkem   3 500 174 294,05 Kč 58 42 12 4 

       IROP celkem   3 291 215 248,58 Kč 43 35 6 2 

       IROP 3.1   2 016 721 148,86 Kč 22 22 0 0 

Podíl EU 
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního a přírodního dědictví. 

1 667 640 682,85 Kč 1 667 640 682,85 Kč 1 667 640 682,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Podíl SR 294 289 532,31 Kč 294 289 532,31 Kč 294 289 532,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 54 790 933,70 Kč 54 790 933,70 Kč 54 790 933,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

       IROP 3.2   1 212 847 380,50 Kč 8 8 0 0 

Podíl EU 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů. 

893 142 940,37 Kč 893 142 940,37 Kč 893 142 940,37 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Podíl SR 211 391 592,13 Kč 211 391 592,13 Kč 211 391 592,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 108 312 848,00 Kč 108 312 848,00 Kč 108 312 848,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

       IROP 4.1   61 646 719,22 Kč 13 5 6 2 

Podíl EU Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech aktivizace 
místního potenciálu. 

54 737 204,12 Kč 54 737 204,12 Kč 12 968 971,34 Kč 36 818 732,78 Kč 4 949 500,00 Kč 

Podíl SR 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 6 909 515,10 Kč 6 909 515,10 Kč 2 933 206,35 Kč 1 942 880,75 Kč 2 033 428,00 Kč 

       OP Z   92 710 300,47 Kč 7 4 1 2 

Podíl EU Podporuje oblasti: podpory zaměstnanosti; rovných 
příležitostí žen a mužů; adaptability zaměstnanců a 
zaměstnavatelů; dalšího vzdělávání, sociálního začleňování 
a boje s chudobou; modernizace veřejné správy a veřejných 
služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních 
inovací v oblasti zaměstnanosti; sociálního začleňování a 
veřejné správy. 

74 211 300,79 Kč 74 211 300,79 Kč 53 673 587,79 Kč 8 457 000,00 Kč 12 080 713,00 Kč 

Podíl SR 18 498 999,68 Kč 18 498 999,68 Kč 13 667 912,68 Kč 2 002 000,00 Kč 2 829 087,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

       OP ŽP   92 870 997,50 Kč 6 2 4 0 

Podíl EU Navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 – 
2013. Možnost podpory je v oblastech: zlepšování kvality 
vod a snižování rizika povodní; zlepšování kvality ovzduší v 
lidských sídlech; odpady a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika; ochrana a péče o přírodu a krajinu; 
energetické úspory. 

37 014 914,57 Kč 37 014 914,57 Kč 13 114 899,20 Kč 23 900 015,37 Kč 0,00 Kč 

Podíl SR 41 564 777,40 Kč 41 564 777,40 Kč 15 482 098,80 Kč 26 082 678,60 Kč 0,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 14 291 305,53 Kč 14 291 305,53 Kč 0,00 Kč 14 291 305,53 Kč 0,00 Kč 

       OP VVV   9 377 747,50 Kč 1 1 0 0 

Podíl EU Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je 
přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice 
založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, 
na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro 
zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. 

7 806 974,79 Kč 7 806 974,79 Kč 7 806 974,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Podíl SR 1 570 772,71 Kč 1 570 772,71 Kč 1 570 772,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

       INTERREG Europe   14 000 000,00 Kč 1 0 1 0 

Podíl EU Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 
navazuje v období 2014-2020 na operační program 
meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v 
programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé 
území EU a dále Švýcarsko a Norsko. 

11 900 000,00 Kč 11 900 000,00 Kč 0,00 Kč 11 900 000,00 Kč 0,00 Kč 

Podíl SR 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 0,00 Kč 2 100 000,00 Kč 0,00 Kč 



 
 

 
Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

Obsah 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, SPECIFICKÝ CÍL 3.1 .......................................................................................................................................... 4 

Slatiňany – šlechtická škola v přírodě ................................................................................................................................................................................................ 8 

PERNŠTEJN – vrchnostenská okrasná zahrada ................................................................................................................................................................................ 10 

Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku     ................................................................................................................................................ 12 

Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea ................................................................................................................... 14 

Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr .................................................................................................................................................................................... 16 

Hudební nástroje v lidové kultuře ................................................................................................................................................................................................... 18 

Národní kulturní památka Klášter Kladruby – Život v řádu ............................................................................................................................................................. 20 

Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi" ..................................................................................................................................................... 22 

Loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času ...................................................................................................................................................... 24 

Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře ......................................................................................................................... 26 

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice ......................................................................................................................................................................................... 28 

Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu ................................................................................... 30 

Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence ................................................................................................................................................................... 32 

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna .................................................................................................................................................................. 34 

Hrad Karlštejn - klenot české země ................................................................................................................................................................................................. 34 

Státní zámek Telč - Růže Vysočiny ................................................................................................................................................................................................... 38 

Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora ............................................................................................................................................... 40 

Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK ...................................................................................................................................................... 42 

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva .......................................................................................................................................................................... 44 



3 

 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

3 

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II....................................................................................................................................................................................... 46 

Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM ............................................................................................................................................. 48 

Šternberské hradní návrší "Čas proměn hradního parku a podhradí" ............................................................................................................................................ 50 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, SPECIFICKÝ CÍL 3.2 ........................................................................................................................................ 52 

Systém Národního agregátora - Czechiana  .................................................................................................................................................................................... 54 

Národní eKnihovna  ......................................................................................................................................................................................................................... 56 

Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend - ELVIS   ......................................................................................................... 58 

Rejstřík církví a náboženských společností ...................................................................................................................................................................................... 60 

Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém ............................................................................................................................................................ 62 

Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR  ........................................................................................................................ 64 

Resortní informační systém podpory facility managementu MK ČR  ............................................................................................................................................. 66 

Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning)    ................................................................................................................................................ 68 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, SPECIFICKÝ CÍL 4.1 ........................................................................................................................................ 70 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST .......................................................................................................................................................................................... 73 

Projekt:  Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK .................................................................................................................................................................. 75 

Projekt:  Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury ........................................................................... 76 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 ................................................................................................................................................................ 77 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ .................................................................................................................................................................. 79 

 

 



 

                Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1  

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

4 

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, SPECIFICKÝ CÍL 3.1 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 

 

Cílem tohoto specifického cíle je aktivizovat potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území. Celková alokace činí 425 

milionů EUR. Pro oblast kultury jsou důležité zejména následující podopatření: 

Revitalizace souboru památek 

Podporována je revitalizace a zatraktivnění souborů památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam 

světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu 

národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP). Součástí obnovy, potažmo revitalizace jsou opatření, nezbytná pro efektivní 

zpřístupnění, plnohodnotné využití a zabezpečení památek. 

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění 

Podporována jsou vybraná muzea a knihovny, jejichž projekty jsou zaměřeny na zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, restaurování sbírkových 

a knihovních fondů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást 

komplexnějších projektů), zabezpečení a osvětlení objektů, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, 

modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. 
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Projekty realizované ze 13., 21., 25., 48., 52. a 76. výzvy  

Č. Projekt Žadatel Podíl EU Podíl SR Rozpočet celkem 

1.  Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě  Národní památkový ústav 91 752 144,29 Kč 23 705 709,48 Kč 115 457 853,77 Kč 

2.  Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada  Národní památkový ústav 98 441 253,58 Kč 19 404 195,93 Kč 117 845 449,51 Kč 

3.  Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku   Národní památkový ústav 92 939 607,75Kč 18 478 350,24 Kč 111 417 957,99 Kč 

4.  Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea  Národní muzeum 24 122 726,30 Kč 4 256 951,70 Kč 28 379 678,00 Kč 

5.  Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr Slezské zemské muzeum 100 788 159,36 Kč 18 736 580,77 Kč 119 524 740,13 Kč 

6.  Hudební nástroje v lidové kultuře  Národ. ústav lidové kultury  11 092 438,80 Kč 1 957 489,20 Kč 13 049 928,00 Kč 

7.  Národní kulturní památka Klášter Kladruby - Život v řádu  Národní památkový ústav 100 340 796,60 Kč 27 033 453,59 Kč 127 374 250,19 Kč 

8.  Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi" Národní památkový ústav 33 540 726,78 Kč 6 232 951,79 Kč 39 773 678,57 Kč 

9.  Loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času  Moravské zemské muzeum 84 999 915,00 Kč 14 999 985,00 Kč 99 999 900,00 Kč 

10.  Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husit. muzea  Husitské muzeum v Táboře  45 882 837,65 Kč 8 466 788,35 Kč 54 349 626,00 Kč 

11.  Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice  Národní technické muzeum  100 369245,25 Kč 17 712 219,75 Kč 118 081 465,00 Kč 

12.  Revitalizace UMPRUM – návš. zázemí, vytvoření nové stálé expozice Moravská galerie 99 799 730,80 Kč 27 886 318,20 Kč 127 686 049,00 Kč 

13.  Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence  Národní památkový ústav 101 770 704,09 Kč 18 344 708,52 Kč 120 115 412,61 Kč 

14.  Hrad Karlštejn - klenot české země  Národní památkový ústav 79 872 886,70 Kč 15 945 787,94 Kč 95 818 974,64 Kč 

15.  Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna  Národní památkový ústav 94 004 314,35 Kč 18 743 557,65 Kč 112 747 872,00 Kč 

16.  Státní zámek Telč -  Růže Vysočiny  Národní památkový ústav 179 240 170,66 Kč 32 348 793,36 Kč 211 588 964,02 Kč 

17.  Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora Národní památkový ústav 95 026 074,70 Kč 23 693 128,30 Kč 118 719 203,00 Kč 

18.  Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK Moravská zemská knihovna 80 103 150,00 Kč 15 559 296,00 Kč 95 662 446,00 Kč 

19.  Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva Národní památkový ústav 61 102 868,80 Kč 17 784 927,18 Kč 78 887795,98 Kč 

20.  Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM Národní technické muzeum 23 137 054,23 Kč  4 089 059,58 Kč  27 226 113,81 Kč 

21.  Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II. Národní technické muzeum  27 663 877,84 Kč   5 395 860,80 Kč  33 059 738,64 Kč 

22.  Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a podhradí Národní památkový ústav 41 650 000,00 Kč 8 304 352,00 Kč 49 954 352,00 Kč 

 CELKEM ZA IROP 3.1 Projektů:  22 1 667 640 682,85 Kč 349 080 466,01 Kč 2 016 721 148,86 Kč 
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Projekty předložené do 52. a 76. výzvy – projekty doporučené k financování (nerealizované pro nedostatek alokovaných prostředků ve výzvě)_zařazené 

mezi náhradní projekty 

Č. Projekt Žadatel Podíl EU Podíl SR Rozpočet celkem 

1.  LVA - zámek a zámecký park v Lednici - infrastruktura Národní památkový ústav  190 709 030,68 Kč   35 152 523,84 Kč   225 861 554,52 Kč  

2.  Zámek Litomyšl - Božský zámek Národní památkový ústav  207 271 697,17 Kč   37 236 158,33 Kč   244 507 855,50 Kč  

3.  Panský dům Litomyšl - Depozit krásných umění Národní památkový ústav  45 312 114,41 Kč   8 295 751,41 Kč   53 607 865,82 Kč  

4.  Restaurování NKP Tatra 77a Národní technické muzeum   5 727 047,55 Kč   1 010 655,45 Kč   6 737 703,00 Kč  

5.  
Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského 
muzea v Táboře II. 

Husitské muzeum v Táboře 28 958 206,30 Kč 5 110 271,70 Kč 34 068 478,00 Kč 

6.  Stavba nové depozitární budovy Moravská galerie v Brně 100 759 385,05 Kč  17 781 067,95 Kč  118 540 453,00 Kč 

7.  
Expozice vodních technických staveb – Podhájský mlýn s valchou 
a hospodářským zázemím – „Život, bydlení, řemeslo“ 

Národní ústav lidové 
kultury  

58 975 583,15 Kč  10 668 302,85 Kč  69 643 886,00 Kč 

8.  Moravské zemské muzeum, stálá expozice SZ Moravec Moravské zemské muzeum  83 205 266,65 Kč  14 683 282,35 Kč  97 888 549,00 Kč 

9.  
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního 
památníku II. světové války a výstavních prostor správní budovy 

Slezské zemské muzeum  29 430 672,42 Kč  6 238 148,08 Kč  35 668 820,50 Kč 

10.  
Revitalizace Místodržitelského paláce - vybudování 
návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice 

Moravská galerie v Brně  79 730 414,54 Kč  14 070 073,17 Kč  93 800 487,71 Kč 

11.  
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, jejich 
zpřístupnění a nové expozice v objektu Arcidiecézního muzea 

Muzeum Olomouc 30 186 790,26 Kč   5 339 180,64 Kč  35 525 970,90 Kč 

12.  
Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské 
muzeum v přírodě  

Valašské muzeum v Přírodě 102 388 918,18 Kč  18 327 632,62 Kč  120 716 550,80 Kč 

13.  MZM, nová expozice státního zámku Jevišovice Moravské zemské muzeum  31 140 075,55 Kč   5 495 307,45 Kč  36 635 383,00 Kč 

14.  Muzeum na hranici - expozice celnictví a ochrany hraníc v Hatích Technické muzeum v Brně  102 964 814,26 Kč  18 933 773,74 Kč  121 898 588,00 Kč 

 CELKEM  1 096 760 016,17 Kč 163 189 605,74 Kč 1 259 949 621,91 Kč 
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Projekty, u kterých se od realizace ustoupilo, nebo nevyhověly v procesu hodnocení  

Č. Projekt Žadatel Podíl EU Podíl SR Rozpočet celkem 

1.  Zámecký kopec – srdce města Náchoda Národní památkový ústav 95 999 292,77 Kč 16 941 051,66 Kč 112 940 344,43 Kč 

2.  Revitalizace areálu Památníku Lidice Památník Lidice 9 695 023,25 Kč 1 710 886,46 Kč 11 405 909,71 Kč 

3.  Obnova a zpřístupnění historických vozidel  Technické muzeum v Brně 29 750 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 35 000 000,00 Kč 

4.  
Dostavba zemědělských usedlostí v areálu Dolňácko 
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici 

Národní ústav lidové 
kultury  

7 650 000,00 Kč  1 350 000,00 Kč  9 000 000,00 Kč 

5.  Státní zámek Lysice – kolonáda rozmanitosti Národní památkový ústav 99 407 500,00 Kč 18 792 500,00 Kč 118 200 000,00 Kč 

6.  
Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského 
muzea v Táboře II.  

Husitské muzeum v Táboře 28 958 206,30 Kč  5 110 271,70 Kč  34 068 478,00 Kč 

7.  Archeologický depozitář Národního muzea v Terezíně II Národní muzeum 83 359 502,50 Kč  17 113 217,00 Kč  100 472 719,50 Kč 

8.  
Obnova nejvýznamnějších partií zámeckého parku v Krásném 
Dvoře - Chlouba a vášeň rodu Czerninů 

Národní památkový ústav  87 667 662,10 Kč   15 621 408,90 Kč   103 289 071,00 Kč  

 CELKEM  442 487 186,92 Kč 81 889 335,72 Kč 524 376 522,64 Kč 
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Slatiňany – šlechtická škola v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Zámek Slatiňany, původně gotická tvrz během staletí několikrát změnila svoji 

podobu, nejprve v renesanční, později v barokní zámek. Největšího rozkvětu 

však dosáhly Slatiňany za Auerspergů v letech 1746 – 1942. Pro pět generací 

této knížecí rodiny představovaly Slatiňany místo vhodné k odpočinku, relaxaci 

a šlechtickým kratochvílím, zejména spojených s koňmi, ať to byl lov či později 

dostihy. Slatiňanský zámek tak vedle městských paláců, reprezentativního 

zámku ve Žlebech či statků v Rakousku nebo Itálii plnil funkci venkovského 

rodinného a loveckého sídla. 

 V roce 2001 se Slatiňany dočkaly prohlášení za národní kulturní památku, navíc 

jako součást krajinné památkové zóny, která podtrhuje důležitost krajinných 

úprav prováděných zdejšími majiteli.  

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy   91 390 637,40Kč 
Restaurátorské práce 4 246 780,93 Kč 
Zabezpečení výstavby 3 703 810,00 Kč 
Projektová dokumentace 2 958 450,00 Kč 
Pořízení majetku  526 379,60 Kč 
Osobní mzdové náklady 3 551 483,74 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ) 1 893 650,00 Kč 
Publicita projektu 122 359,72 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 2 998 296,34 Kč 

Celkem 111 391 847,73 Kč 

 

 

Projekt řeší komplexní obnovu zámeckého areálu Slatiňany, který se dlouhodobě 

potýká s nemalými problémy s vlastní provozní udržitelností a velkým rizikem 

degradace historických hodnot této památky - parku i zámku. 

 

Cíl projektu: 

Zámek Slatiňany - šlechtická škola v přírodě je projekt na záchranu a obnovu národní 

kulturní památky - zámeckého areálu Slatiňany s odkazem na historickou funkci 

zámku jako letního sídla knížecí rodiny Auerspergů s jedinečným edukačním 

centrem šlechtických dětí historicky doloženým již na konci 19. století.  

Snahou správy zámku je prezentovat život a výuku mladých aristokratů s tematicky 

zaměřenými aktivitami na přírodní vědy (např. botanika, dendrologie) 

a ekonomicko-společenské aspekty – výuka hospodaření dětí v areálu dětského 

hospodářství, postup průmyslové revoluce v 19. století. Obnovou areálu bude 

vytvořena „šlechtická škola v přírodě“ v duchu jedinečné historické tradice tohoto 

místa.  

Cílem je také zlepšit zázemí pro návštěvníky, vytvořit prostor pro konání kulturních 

a vzdělávacích akcí, zlepšit ochranu a bezpečnost památky a on-line zpřístupnit 

jedinečnou sbírku skleněných fotografických negativů koní. Cílem je zachovat, 

obnovit a rozvíjet potenciál tohoto kulturního dědictví a využít jej k rozvoji regionu 

Pardubického kraje. 
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Projekt:  Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Slatiňany, Pardubický kraj 

 
 

 

Anotace: 

Cílem projektu je záchrana a obnova národní kulturní památky zámeckého areálu Slatiňany s odkazem na historickou 

funkci zámku jako letního sídla knížecí rodiny Auerspergů s jedinečným edukačním centrem šlechtických dětí. Kromě 

obnovy šlechtické školy v přírodě je záměrem nové kulturní a badatelské centrum, vytvoření atraktivního a zážitkového 

návštěvnického zázemí pro širokou veřejnost, zvýšení ochrany a bezpečnosti památky a zpřístupnění digitalizovaných 

jedinečných skleněných negativů koní. 

Datum podání žádosti 1.6.2016 Slavnostní podpis RoPD 26.1.2017

Datum schválení 29.11.2016 Podpis smlouvy s GD 23.3.2017

Datum vydání dopisu MMR 8.12.2016 Předpokládané ukončení 30.10.2019

Celková částka projektu 115 457 853,77 Z toho podíl EU   91 752 144,29 Kč

Z toho podíl SR   16 191 554,88 Kč

Vlastní zdroje 7 514 154,60 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 115 457 853,77 Kč

S 57 159 976,69 Kč

Projekt Slatiňany - Šlechtická 

škola v přírodě

2016 2017

0,00 Kč 8 536 691,00 Kč

574 815,00 Kč 8 590 073,23 Kč

48 623 285,69 Kč 0,00 Kč

2018 2019 2020 2021

1 500 049,00 Kč52 799 625,79 Kč51 993 290,75 Kč
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PERNŠTEJN – vrchnostenská okrasná zahrada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Mimořádně zachovalý středověký hradní areál, prezentuje vývoj od gotické 
pevnosti přes renesanční palác, barokní a klasicistní interiéry až po 
romantismus 19. století. Hrad byl založen na skalnatém ostrohu ve 13. století. 
V dobách, kdy hrad vznikal, byli Pernštejnové jedním z nejbohatších rodů 
v českých zemích. Pernštejn se na dlouhá léta stal stěžejním sídlem tohoto 
rodu. Hrad Pernštejn je jedinečný svým složitým stavebním vývojem 
a proměnou středověkého hradu v barokní moravskou zemskou pevnost. 
Nedílnou součástí hradu je veřejnosti téměř neznámý rozsáhlý komplex 
hradních zahrad, včetně vrchnostenské okrasné zahrady a související park 
obepínající zbylou část kopce pod hradem. Vrchnostenská okrasná zahrada, 
jejíž obnova je předmětem předkládaného projektu, byla založena na začátku 
19. století v těsné blízkosti středověkého a autenticky dochovaného hradu 
Pernštejn.  
 
Předmětem projektu je obnova jedinečného díla zahradního umění – 
vrchnostenské okrasné zahrady, která je situována na jižním svahu hradu 
Pernštejn.  

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy   93 584 455,84 Kč 
Restaurátorské práce 5 394 183,12 Kč 
Zabezpečení výstavby 3 203 240,00 Kč 
Projektová dokumentace 3 811 500,00 Kč 
Pořízení majetku 9 670 124,55 Kč 
Osobní mzdové náklady 0,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)          706 807,00 Kč 
Publicita projektu 50 000,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 1 425 139,00 Kč 

Celkem 117 845 449,51 Kč 

 

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je především památková obnova jedinečného díla zahradního 
umění a staveb s velkým podílem restaurátorských prací. 

1. Zvýšení atraktivity hojně navštěvovaného památkového objektu – hradu 
Pernštejna, očekávaný nárůst počtu návštěvníků hradu a samotných 
pernštejnských zahrad. 

2. Rozšíření nabídky návštěvníkům památkového objektu (nová prohlídková 
trasa) a zlepšení standardu poskytovaných služeb prostřednictvím 
vybudování návštěvnické infrastruktury. 

3. Zpřístupnění části památkového objektu pro návštěvníky s omezenou 
mobilitou vytvoření klidové zóny určené pro návštěvníky. 

4. vybudování nové expozice prezentující obnovu díla zahradního umění. 
5. Digitalizace výstupů projektu a zveřejnění virtuální prohlídky na webových 

stránkách. 
6. Modernizaci a vybudování potřebného technologického zařízení a strojů pro 

funkční provoz obnovené památky. 
7. Zabezpečení a ochraně obnovené části památkového objektu. 

 
V případě, že by projekt nebyl realizován, docházelo by k dalšímu zhoršování už tak 
velmi špatného až havarijního stavu celého prostoru. U dochovaných prvků zahradní 
architektury by mohlo dojít k nevratným poškozením či dokonce až k jejich zániku. 
I nadále by byly ohroženy stávající dřeviny polomy při větrných smrštích. 
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Projekt:  Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Nedvědice, Jihomoravský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Předmětem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Hlavním důvodem realizace 

projektu je zejména havarijní stav zahrady. Bez provedení památkové obnovy dojde k nevratnému zániku jednotlivých 

objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění nových prostor 

památky pro veřejnost. Součástí projektu je i nová expozice, virtuální prohlídka zahrady a realizace opatření ke zvýšení 

ochrany a zabezpečení této památky 

Datum podání žádosti 17.5.2016 Slavnostní podpis RoPD 9.2.2017

Datum schválení 8.12.2016 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 8.12.2016 Předpokládané ukončení

ROZPOČET

Celková částka projektu 117 845 449,51 Kč Z toho podíl EU   98 441 253,58 Kč

Z toho podíl SR   17 371 985,93 Kč

Vlastní zdroje     2 032 210,00 Kč

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 117 845 449,51 Kč

S 49 051 989,64 Kč

Projekt Pernštejn - vrchnostenská 

okrasná zahrada

2016 2017

35 090,00 Kč 3 849 010,00 Kč

35 090,00 Kč 4 214 367,00 Kč

2018 2019 2020 2021

38 248 442,95 Kč 48 616 812,94 Kč 26 730 736,62 Kč

45 167 889,64 Kč 0,00 Kč



 

                Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1  

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

12 

Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výchozí stav: 

Zámek Vimperk byl po roce 1989 ve správě Národního parku a CHKO Šumava a 
od roku 2015 bylo právo hospodařit s tímto majetkem předáno stávajícímu 
žadateli Národnímu památkovému ústavu. Žadatel doposud nerealizoval 
projekt či investiční akci na zámku Vimperk. Rekonstrukce a revitalizace Horního 
zámku představuje funkčně a provozně samostatný celek, umožňující 
plnohodnotný samostatný provoz.  

 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy 63 495 924,38Kč 
Restaurátorské práce  32 865 000,63 Kč 
Zabezpečení výstavby 1 900 000,00 Kč 
Projektová dokumentace 3 603 941,00 Kč 
Pořízení vybavení expozice, mobiliář 6 716 000,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 1 499 862,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ, publicita) 227 588,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 1 109 641,98 Kč 

Celkem 111 417 957,36 Kč 

 
Projekt se týká části zámeckého areálu, tzv. Horního zámku, který tvoří funkčně 

a provozně uzavřený celek. Horní zámek slouží jako občanská vybavenost – 

kulturní památka s muzejní a prohlídkovou funkcí a s prostory pro příležitostné 

kulturní, společenské a didaktické akce. V současné době je provozován 

v provizorním režimu z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu 

a absence standardní návštěvnické infrastruktury. 

Cíl projektu: 

Bez realizace tohoto projektu nebude možné tuto národní kulturní památku opravit 

a zachovat tak historické prvky pro další generace. 

Realizace projektu je zaměřena na řešení následujících oblastí: 

 Nevyhovující stavebně technický stav SZ Vimperk, způsobený dlouhodobým 

zanedbáním soustavné péče v důsledku nejasné koncepce využití a změn 

vlastníka. 

 Nevyhovující podmínky pro prezentaci kulturně-historických hodnot národní 

kulturní památky včetně zařízení pro návštěvnický provoz. 

Výstupy projektu: 

1. Vybudování důstojného návštěvnického centra a příslušného provozního zázemí 

pro návštěvníky v příčném křídle Horního zámku a přeložení páteřních i lokálních 

areálových sítí. 

2. Rozšíření a modernizace prostor Muzea Vimperska, vytvoření nové atraktivní 

expozice se širším záběrem na kulturní krajinu Vimperska, včetně místního 

sklářství, knihtisku, „zmizelé“ Šumavy a etnografie 19. a 20. století, modernizace 

depozitáře. 

3. Vytvoření reprezentativní návštěvnické trasy, která bude dovybavena dobovým 

mobiliářem a bude prezentovat nejdůležitější historická období stavebního 

vývoje sídla a života v něm. 

4. Restaurátorská obnova vybraných fasád. 
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Projekt:  Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Vimperk, Jihočeský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Předkládaný projekt je zaměřen na řešení stavebně-technického stavu národní kulturní památky Horního zámku 

Vimperk. V současně době je zámek v zanedbaném stavu. Po dokončení realizace projektu dojde ke zpřístupnění Horního 

zámku, vybudování prohlídkové trasy, vytvoření návštěvnického zázemí a k realizaci programu doplňkových aktivit. 

Zpřístupněním objektu bude fond památek NPÚ prezentovaných veřejnosti doplněn o objekt středoevropského 

významu. 

Datum podání žádosti 6.6.2016 Slavnostní podpis RoPD 27.3.2017

Datum schválení 25.1.2017 Podpis smlouvy s GD 18.3.2019

Datum vydání dopisu MMR 25.1.2017 Předpokládané ukončení 31.10.2020

Celková částka projektu 111 417 957,99 Kč Z toho podíl EU    92 939 607,75 Kč

Z toho podíl SR    16 401 107,25 Kč

Vlastní zdroje      2 077 242,99 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 111 417 957,99 Kč

S 4 630 203,80 Kč

Projekt Horní zámek Vimperk 

(Winterberg) Probouzení zimního 

zámku

2016 2017

0,00 Kč 1 381 529,00 Kč

69 705,00 Kč 1 381 529,00 Kč

2018 2019 2020 2021

60 511 384,44 Kč529 744,86 Kč 4 304 505,44 Kč 44 621 089,25 Kč

3 248 674,80 Kč 0,00 Kč
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Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výchozí stav projektu: 

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním 
muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho 
posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí 
příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je 
polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných 
oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.  

Místo realizace projektu: 

Projekt bude realizován v Terezíně, v Ústeckém kraji, kde má Národní muzeum 
dva depozitární objekty – Ústřední depozitář Terezín I (Tyršova č. p. 207, 
Terezín) a Ústřední depozitář Terezín II (Prokopa Holého č. p. 78, Terezín). 
Právě v Ústředním depozitáři Terezín II bude předkládaný projekt realizován. 
 

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy           644 605,00 Kč 
Projektová dokumentace             68 970,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 3 083 104,00 Kč 
Osobní mzdové náklady     3 434 220,00 Kč 
Služby – studie proveditelnosti             20 000,00 Kč 
Publicita projektu 30 000,00 Kč 
Fyzické zpracování negativů       10 120 000,00 Kč 
Restaurování negativů        9 292 000,00 Kč 
Digitalizace evidence, katalogizace       1 012 000,00 Kč 
Přeprava sbírkových předmětů          100 000,00 Kč 
Pořízení drobného hmotného majetku          574 779,00 Kč 

Celkem 28 379 678,00 Kč 

 

Cíle projektu: 

 Stavební úprava dvou chladicích depozitářů a zřízení nové přechodové komory 

v Ústředním depozitáři Terezín II. Stavební úprava stávajících depozitářů a zřízení 

přechodových komor k nim umožní bezpečnou manipulaci s negativy bez rizika 

výkyvů klimantu v depozitáři a zároveň bezpečné vstupování do depozitáře. 

 Zřízení konzervačního pracoviště pro fyzickou záchranu a zpracování fondů 

negativů v Ústředním depozitáři Terezín II.  

 Restaurování poškozených negativů.  

 Digitalizace a fyzické zpracování negativů.  

 Poslední hlavní aktivitou je digitální evidence katalogizovaných negativů a jejich 

zpřístupnění veřejnosti.  

Realizací předkládaného projektu dojde k vyřešení několika zásadních problémů, 

kterými jsou zajištění vhodných podmínek uložení a badatelské zpřístupnění 

veřejnosti tří ohrožených fondů negativů Historického muzea ze dvou podsbírek sbírky 

Národního muzea. Zároveň dojde k významnému snížení rizika poškození objektů, ve 

kterých jsou vysoce hořlavé negativy provizorně uloženy. Stavební úpravou chladicích 

depozitářů v Ústředním depozitáři Terezín II za vzniku aklimatizační přechodové 

komory bude umožněno bezpečně deponovat skleněné negativy a negativy na 

syntetických podložkách a současně bude umožněno jejich nezbytné digitální 

zaevidování a katalogizace. Od projektu je očekáváno zpřístupnění dnes badatelsky 

uzavřených fondů negativů Historického muzea veřejnosti a zajištění jejich 

bezpečeného uložení ve vyhovujících klimatických podmínkách dle zásad preventivní 

konzervace.  
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Projekt:  Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea  

Žadatel:  Národní muzeum 

Lokalizace:  Terezín, Ústecký kraj 

 
 

 

Anotace: 

Podstatou projektu je záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea. Ty budou 

přesunuty z nevyhovujícího stávajícího uložení do Ústředního depozitáře Terezín II, kde budou konzervovány, 

restaurovány, digitalizovány, zaevidovány, katalogizovány a uloženy do speciálních obalů. Ošetřené negativy budou 

finálně deponovány do stavebně upravených chladících depozitářů. Digitalizáty negativů s metadaty budou zveřejněny 

prostřednictvím databázových systémů Národního muzea. 

Datum podání žádosti 25.10.2016 Podpis RoPD 31.5.2017

Datum schválení 22.1.2017 Podpis smlouvy s GD 23.11.2017

Datum vydání dopisu MMR 22.1.2017 Předpokládané ukončení 23.1.2018

Celková částka projektu 28 379 678,00 Kč Z toho podíl EU 24 122 725,62 Kč

Z toho podíl SR   4 256 951,70 Kč

Vlastní zdroje 0,80 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 28 379 678,00 Kč

S 4 907 528,17 Kč

Projekt Záchrana a zpracování 

ohrožených negativů Historického 

muzea Národního muzea

2016 2017

0,00 Kč 752 013,20 Kč

0,00 Kč 852 014,00 Kč

2018 2019 2020 2021

5 818 569,80 Kč2 629 415,97 Kč 11 515 179,23 Kč 7 564 499,00 Kč

4 155 514,97 Kč 0,00 Kč
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Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr 

  

 

  

Výchozí stav projektu: 

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Je nejstarším 
veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 
1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším 
muzeem v ČR.  

V arboretu v Novém Dvoře ve Stěbořicích může návštěvník zhlédnout bohatou 
dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů. Roste zde na 7 000 druhů rostlin, 
dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. Návštěvník zde může 
vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské 
rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky 
dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu Severní 
Ameriky. Arboretum proslavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří 
k nejbohatším sbírkám v ČR. V expozici se nachází zástupci obřích sekvojí, 
borovice osinaté z Arizony, přesahující ve své domovině stáří 4000 let, 
i vývojově prastarého, posvátného a léčivého jinanu, pamětníka dinosaurů. 

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy    113 985 451,51 Kč 
Restaurátorské práce 0,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 2 704 350,00 Kč 
Projektová dokumentace        1 764 180,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 119 484,62 Kč 
Osobní mzdové náklady     0,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)                       0,00 Kč 
Publicita projektu 839,00 Kč 
Vlastní zdroje  950 435,00 Kč 

Celkem 119 524 740,13 Kč 

 

Cílem projektu je: 

 zachovaní, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
prostřednictvím vybudovaný nove skleníkové expozice nesoucí jméno 
Johanna Gregora Mendela, který umožni: 

 zachránit vzácné botanické sbírky obsahující živé rostliny dočasně umístěné 
v pěstebním skleníku Arboreta Novy Dvůr 

 zachránit velké časti rostlinné, zoologické, paleontologické, botanické, 
geologické a entomologické sbírky umístěné v nevyhovujícím depozitáři 
v Blűcherově paláci (nyní v havarijním stavu) 

 vytvořit a zpřístupnit unikátní a vysoce atraktivní kombinaci živých a neživých 
přírodovědných exponátů z rozsáhle sbírky Slezského zemského muzea s tzv. 
dynamickým konceptem, který umožni pravidelnou obměnu témat, skupin 
exponátů i jednotlivých sbírkových předmětů 

 prezentovat unikátní a autentické sbírkové předměty, se kterými se setkával 
J. G. Mendel a které dosud nebyly prezentovaný 

 rozvíjet prezentační, edukační a výzkumné aktivity Slezského zemského 
muzea 

 zatraktivnit areál Arboreta Novy Dvůr 
 

Výstupy projektu: 

 zachráněné a zpřístupněné vzácné sbírky živých rostlin a velké časti 
zoologické, paleontologické, botanické, geologické a entomologické sbírky 
Slezského zemského muzea 

 zachované přírodní a kulturní dědictví 

 podmínky pro studijní, vědecké a badatelské účely v Arboretu Novy Dvůr 

 atraktivní areál Arboreta Novy Dvůr jakožto významné centrum pro 
prezentaci přírodovědných sbírek Slezského zemského muzea s edukačním 
přesahem zaměřeným na všechny skupiny obyvatel a návštěvníků 
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Projekt:  Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr 

Žadatel:  Slezské zemské muzeum 

Lokalizace:  Stěbořice, Moravskoslezský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Cílem projektu je zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím vybudování 

nové skleníkové expozice Johanna Gregora Mendela v areálu Arboreta Nový Dvůr. Vzácné rostlinné, přírodovědné sbírky 

a exponáty jsou v současné době umístěny v nevyhovujících podmínkách. 

 

Datum podání žádosti 24.10.2016 Slavnostní podpis RoPD 29.5.2017

Datum schválení 22.1.2017 Podpis smlouvy s GD zrušená 

Datum vydání dopisu MMR 15.2.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 119 524 740,13 Kč Z toho podíl EU 100 788 159,36 Kč

Z toho podíl SR   17 786 145,77 Kč

Vlastní zdroje        950 435,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 119 524 740,13 Kč

S 2 298 024,00 Kč

Projekt Slezské zemské muzeum - 

Skleníková expozice Arboretum 

Nový Dvůr

2016 2017

0,00 Kč 2 097 769,00 Kč

0,00 Kč 2 197 769,00 Kč

2018 2019 2020 2021

1 625 195,48 Kč200 255,00 Kč 94 071 480,46 Kč 21 430 040,19 Kč

200 255,00 Kč 0,00 Kč
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Hudební nástroje v lidové kultuře  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Historie zámku sahá do 14. století. Původně stála na místě zámku pevnost jako 
strážní stanoviště na moravsko-uherské hranici. Odtud pochází i pojmenování 
pozdějšího města Strážnice. Než se původní tzv. vodní hrad stal 
reprezentativním sídlem, prošlo panství bohatou historií. Ve zmíněném 14. 
století se připomínají první vlastníci - páni z Kravař. Ti provedli první přestavbu 
původní tvrze a kolem roku 1450 vybudovali západní křídlo zámku. Z opevnění 
zůstala dodnes zachována část valu s gotickou Černou branou. Významnými 
majiteli byli od roku 1501 Žerotínové, kteří k zámku nechali přistavět východní 
a spojovací severní křídlo zdobené renesančními arkádami. Svou dnešní 
novorenesanční podobu s klasickými prvky získal zámek až v polovině 19. 
století. Magnisové, jakožto poslední vlastníci zámku se zasloužili i o založení 
rozsáhlého anglického parku, kam si nechávali přivážet cizokrajné dřeviny. 
Především díky hraběti Františku Antonínu Magnisovi (1777 - 1848), který byl 
milovníkem umění a věd, je dodnes park tvořen nejen rozsáhlou přírodní 
plochou s dřevinami, ale i charakteristickou soustavou vodních děl, jejichž 
nejvýznačnější částí je parková část zvaná Bludník.  

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy   10 614 841,00 Kč 
Restaurátorské práce 0,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 46 300,00 Kč 
Projektová dokumentace           440 000,00 Kč 
Pořízení majetku 656 429,00 Kč 
Osobní mzdové náklady                       0,00 Kč 
Služby (studie proveditelnosti, posudky)        1 282 358,00 Kč 
Publicita projektu 10 000,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 0,00 Kč 

Celkem 13 049 928,00 Kč 

 

Zdůvodnění záměru vychází zejména z existujících problémů, které má předkládaný 
projekt řešit. Prvním důvodem je zejména technická stránka objektu, ve které se 
expozice nachází. Třetí nadzemní podlaží, jakožto sídlo dotčené expozice, se nachází 
přímo pod střešní krytinou. Ta však v současnosti nesplňuje potřebné ochranné 
předpoklady pro zabezpečení kvalitního uchování sbírkových předmětů v těchto 
prostorách. Současně je potřebné i zvýšení ochrany sbírkových předmětů po 
bezpečnostní stránce díky zabudování nového kamerového systému propojeného 
s vrátnicí a lokálním serverem. 

Projekt bude realizován ve 3. nadzemním podlaží zámku, které v současnosti slouží 
pro účely expozice se zaměřením na hudební nástroje, které je shodné s tématem 
výstupu předkládaného projektu. Současná expozice byla založena v roce 1993, její 
stav však již neodpovídá potřebným požadavkům pro uchování sbírkových předmětů. 
Součástí projektu je i její modernizace a obnova dílčí části hudebních nástrojů, které 
jsou zde vystavovány. 

Cíle projektu: 

1. ve vztahu ke sbírkovým předmětům - je hlavním cílem zabezpečit takové 
podmínky pro jejich uchovávání (teplotní, vlhkostní, kamerový systém,…), 
aby bylo zamezeno jejich poškozování; 

2. ve vztahu sbírkový předmět – návštěvník - je cílem zpřístupnit a vhodným 
textovým, obrazovým a zvukovým komentářem doplnit větší množství 
sbírkových předmětů NÚLK; 

3. ve vztahu k návštěvníkovi - je hlavním cílem rozšířit možné služby o tvorbu 
edukačních pořadů cíleně zaměřených na vybrané skupiny osob.  
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Projekt:  Hudební nástroje v lidové kultuře 

Žadatel:  Národní ústav lidové kultury 

Lokalizace:  Strážnice, Jihomoravský kraj 

 
 

 
 

Anotace: 

Předmětem projektu je obnova a modernizace stávající expozice v rámci objektu zámku Strážnice, spravované Národním 

ústavem lidové kultury. Přínosem projektu je zejména zkvalitnění podmínek pro uchování sbírkových předmětů, zvýšení 

jejich ochrany, rozšíření stávající expozice, její obnova a obohacení o vzdělávací programy. Cílovými skupinami je široké 

spektrum kategorií návštěvníků, a to jak tuzemských a zahraničních, laiků, odborníků i žáků (nejen) hudebně 

zaměřených škol. 

Datum podání žádosti 3.10.2016 Podpis RoPD 31.5.2017

Datum schválení 15.2.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracovaná

Datum vydání dopisu MMR 15.2.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 13 049 928,00 Kč Z toho podíl EU 11 092 438,80 Kč

Z toho podíl SR   1 957 489,20 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 13 049 928,00 Kč

S 276 300,00 Kč

Projekt Hudební nástroje v lidové 

kultuře

2016 2017

0,00 Kč 40 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2018 2019 2020 2021

0,00 Kč10 876 874,00 Kč 2 173 054,00 Kč 0,00 Kč

236 300,00 Kč 0,00 Kč
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Národní kulturní památka Klášter Kladruby – Život v řádu   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výchozí stav: 

V roce 1967 přebralo do své správy kladrubský klášter Krajské středisko statni 
památkové peče a ochrany přírody v Plzni, (Národní památkový ustav je 
nástupnickou organizaci). Postupná obnova areálu kláštera probíhá od 70. let 
20. století, kdy byly prováděny záchranné práce, vyklizeni a statické 
zabezpečeni klášterních budov, spolu s odstraňováním nevhodných zásahů. 
Prace směřovaly ke zpřístupnění kláštera veřejnosti a jeho prezentaci jako 
součásti souboru státem vlastněných památek. 

Stavebně-technicky stav klášterních budov, které jsou předmětem projektu 
(starý konvent a rajský dvůr starého konventu, nový konvent) je nevyhovující 
nebo havarijní. 

 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy 92 731 463,00 Kč 
Restaurátorské práce 10 808 500,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 1 854 306,00 Kč 
Projektová dokumentace 2 443 557,00 Kč 
Pořízení vybavení expozice, mobiliář  8 230 412,00 Kč 
Digitalizace 120 000,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 1 610 178,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ, publicita) 249 580,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 1 590 250,00 Kč 

Celkem 119 638 246,00 Kč 

 

Cíl projektu: 

Předkládaný projekt má za hlavní cíl pokračovat v záchraně a obnově klášterního 
komplexu. Prioritou je oprava objektů se zhoršeným stavebně technickým stavem, 
který je v několika místech na hranici havárie. Stavební obnova starého konventu, 
rajského dvora starého konventu a části nového konventu umožní vybudování nových 
prohlídkových tras a zpřístupnění dosud nepřístupných částí areálu. Nabídka 
prohlídkových tras se rozšíří o okruh zaměřený na klášterní život a expozici věnovanou 
působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech. 

Výstupy projektu: 

1) Stavební obnova nového konventu a starého konventu  
2) Expozice - Nové interiéry a instalace  
3) Revitalizace klášterní bylinné zahrady 
4) Zajištění bezbariérových přístupů 
5) Zabezpečení areálu kláštera 
6) Infrastrukturní opatření 
7) Digitalizace 
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Projekt:  Národní kulturní památka Klášter Kladruby - Život v řádu 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Kladruby, Plzeňský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Klášter Kladruby, od roku 1995 prohlášen za národní kulturní památku, je jedním z nejvýznamnějších benediktinských 

klášterů v Čechách, reprezentující 900 let české státnosti, církevních i kulturních dějin a představující výjimečné 

architektonického dědictví. Předkládaný projekt má za cíl pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu, zvýšit 

návštěvnost, rozšířit prohlídkové trasy v dosud nevyužívaných částech. Obnova se bude týkat Nového konventu, Starého 

konventu a Rajského dvora. 

Datum podání žádosti 31.5.2016 Slavnostní podpis RoPD 10.7.2017

Datum schválení 13.3.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracovaná

Datum vydání dopisu MMR 13.3.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 119 638 246,00 Kč Z toho podíl EU 100 340 796,60 Kč

Z toho podíl SR    17 707 199,40 Kč

Vlastní zdroje      1 590 250,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 127 374 250,19 Kč

S 3 533 125,50 Kč0,00 Kč

2017

Projekt NKP Klášter Kladruby - 

Život v řádu

2016

0,00 Kč 0,00 Kč 3 533 125,50 Kč

2018 2019 2020 2021

1 656 287,00 Kč 113 381,70 Kč 2 789 592,83 Kč 11 050 434,83 Kč 47 579 827,33 Kč 64 184 726,50 Kč
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Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

V roce 2005 vykoupilo Město Plzeň od privátních vlastníků areál statku 
U Matoušů a následně jej darovalo prostřednictvím Národního památkového 
ústavu České republice za účelem zřídit ve statku expozici lidové architektury. 
Od té doby až dosud Národní památkový ústav realizuje v areálu nezbytné 
záchranné práce a zabezpečovací práce směřující k záchraně objektu. 

 

Souhrnný rozpočet   

Stavební část 32 916 982,60 Kč 
Parter 3 089 057,27 Kč 
Obnova zahrady a sadu 16 343,47 Kč 
Restaurování a konzervace 660 900,00 Kč 
Nákup histor. mobiliáře 176 400,00 Kč 
Nákup ostatního mobiliáře 806 025,23 Kč 
Rozšíření portfolia nabízených produktů 435 020,00 Kč 
Digitalizace 250 000,00 Kč 
Osobní náklady 0,5 úvazku 739 200,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ, publicita) 683 750,00 Kč 

Celkem 39 773 678,57 Kč 

Popis cílů a výsledků projektu:  

Hlavním cílem projektu je záchrana a zachování, konzervace a standardní 
zpřístupnění národní kulturní památky „Selský dvůr v Plzni – Bolevci“ pro 
širokou veřejnost tak, aby nově revitalizovaný selský dvůr představoval 
významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury na Plzeňsku v období 
18. až 20. století. 

Tohoto hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích cílů, které mají 
vazbu již na konkrétní aktivity projektu. Jde o následující: 

• Jde o celou národní kulturní památku selského dvora, která díky realizaci 
projektu projde revitalizací. 

 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních 
památek s hodnotou 17 700 platících návštěvníků. Jde o odhad zvýšení počtu 
návštěv dvora v roce následujícím po roce ukončení projektu (tedy v roce 2021). 

 Realizací rozvoje infrastrukturních. Jde o nově vybudované sociální zařízení 
a infocentrum v objektu bývalých chlévů a stájí. V rámci projektu 
bude  vybudována základní infrastruktura objektu (areálová kanalizace, areálové 
rozvody NN), dále vzniknou nové kapacity pro návštěvnický provoz a pro správu 
objektu a to především návštěvníkům určené sociální zařízení, sociální zařízení 
pro zaměstnance správy památkového objektu (také chybí). V budově chlévů 
vznikne nově návštěvnické centrum s pokladnou.  

 Konkrétními aktivitami projektu potom budou zejména stavební a restaurátorské 
práce a další nezbytné činnosti. 

Projekt pomůže zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho 
k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost 
a konkurenceschopnost.  
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Projekt:  Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi" 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Plzeň, Plzeňský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Obsahem projektu je kompletní revitalizace NKP Selský dvůr v Plzni - Bolevci a její zpřístupnění návštěvníkům ve 

standardním režimu. Konkrétními činnostmi budou zejm. stavební práce, konzervování a restaurování stavby i vnitřního 

mobiliáře (příp. výroba mobiliáře), zajištění obsahové náplně programu, digitalizace a aktivity, spojené s řízením 

a administrací projektu. Nově revitalizovaný selský dvůr bude představovat významný doklad stavebního vývoje 

vesnické architektury posledních tří století. 

Datum podání žádosti 19.8.2016 Slavnostní podpis RoPD 10.7.2017

Datum schválení 22.1.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracovaná

Datum vydání dopisu MMR 22.1.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 39 773 678,57 Kč Z toho podíl EU 33 540 726,78 Kč

Z toho podíl SR   5 918 951,79 Kč

Vlastní zdroje 314 000,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 39 773 678,57 Kč

S 239 783,00 Kč

Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - 

Bolevci. Projekt "Rok na vsi"

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2018 2019 2020 2021

57 099,83 Kč 20 924 956,06 Kč 18 791 622,68 Kč

239 783,00 Kč 0,00 Kč



 

                Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1  

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

24 

Loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav projektu: 

V roce 1961 byl Palác šlechtičen adaptován pro potřeby Etnografického ústavu 
MZM a byla zde otevřena stálá národopisná expozice s názvem „Lid v pěti 
generacích“. Díky stavebním aktivitám na počátku 90. let byl objekt Paláce 
šlechtičen silně narušen a bylo nutno jej sanovat. Rekonstrukci podmínil 
i zastaralý stav inženýrských sítí, jejichž kapacita nestačila narůstajícímu 
provozu. Expozice zastarala jak po obsahové stránce, tak po stránce 
prezentační a byla proto v roce 1999 demontována. Dílčí stavební úpravy trvaly 
od roku 2000 do roku 2004. Pro expoziční účely je však současný stav objektu 
naprosto neadekvátní. 
 
Po rozsáhlé rekonstrukci se zde od roku 2003 představují krátkodobé výstavy 
nejen s národopisnou tématikou. V plném proudu jsou i přípravy nové stálé 
etnografické expozice a expozice loutek, které jsou předmětem projektu.  

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy      36 382 244,00 Kč 
Konzervátorské práce 0,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 1 573 000,00 Kč 
Projektová dokumentace        4 616 150,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 55 474 499,00 Kč 
Osobní mzdové náklady     1 650 000,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)        290 400,00 Kč 
Publicita projektu 13 607,00 Kč 
Vlastní zdroje  0,00 Kč 

Celkem 99 999 900,00 Kč 

 

Předmět projektu: 

Předmětem předkládaného projektu je zřízení dvou nových stálých expozic - loutek 
a etnografie v rámci objektu Paláce šlechtičen, spravovaného Moravským zemským 
muzeem. V návaznosti na trvalé zpřístupnění dotčených sbírek je přínosem projektu 
stavební obnova objektu a zajištění vhodných podmínek pro uchování sbírkových 
předmětů, zvýšení ochrany exponátů a moderní zpracování expozic. Cílovými 
skupinami je široká škála návštěvníků, a to jak tuzemských i zahraničních různých 
věkových kategorií. 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je vytvořit místo pro podporu volnočasových aktivit a propagovat 
tradiční lidovou kulturu České republiky. Současně je dílčí snahou i opravit objekt, ve 
kterém budou expozice umístěny, do reprezentativní a technicky nezávadné podoby 
a vedle toho vytvořit řízené prostředí pro zde uložený sbírkový fond, a to tak, aby 
exponáty mohly být dlouhodobě uchovány i pro další budoucí pokolení. 

Výstupy projektu zahrnují v prvé řadě vyhotovení dvou nových stálých 
a modernizovaných expozic – loutek a etnografie, dále pak restaurování výstavního 
prostoru kaple, odvlhčení suterénu objektu, rekonstrukce vzduchotechniky 
a klimatizace, vybudování pokladny a informačního centra pro širokou veřejnost, 
vybudování dohledového pracoviště a rekonstrukci toalet. Dílčími výstupy je 
i částečná digitalizace a grafické zpracování expozic. 
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Projekt:  Loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času 

Žadatel:  Moravské zemské muzeum 

Lokalizace:  Brno, Jihomoravský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Předmětem projektu je zřízení dvou nových stálých expozic - loutek a etnografie v rámci objektu Paláce šlechtičen, 

spravovaného Moravským zemským muzeem. V návaznosti na trvalé zpřístupnění dotčených sbírek je přínosem projektu 

stavební obnova objektu a zajištění vhodných podmínek pro uchování sbírkových předmětů, zvýšení ochrany exponátů 

a moderní zpracování expozic. Cílovými skupinami je široká škála návštěvníků, a to jak tuzemských i zahraničních 

různých věkových kategorií. 

Datum podání žádosti 4.11.2016 Slavnostní podpis RoPD 19.6.2017

Datum schválení 16.3.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracovaná

Datum vydání dopisu MMR 16.3.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 99 999 900,00 Kč Z toho podíl EU 84 999 915,00 Kč

Z toho podíl SR 14 999 985,00 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 99 999 900,00 Kč

S 5 858 008,00 Kč

Projekt MZM, stálá expozice - 

loutkářské umění a tradiční kultura 

na Moravě v zrcadle času

2016 2017

0,00 Kč 1 050 274,00 Kč

0,00 Kč 1 050 274,00 Kč

2018 2019 2020 2021

4 817 734,00 Kč 68 830 145,00 Kč 25 301 747,00 Kč

4 807 734,00 Kč 0,00 Kč
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Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav projektu: 

Husitské muzeum v Táboře navazuje na táborské městské muzeum založené 
roku 1878. Od přelomu 19. a 20. století působilo muzeum v historické táborské 
radnici na Žižkově náměstí a postupně byl rozsah výstavních místností 
rozšiřován. Vedle dokumentace regionálních témat byly v centru zájmu také 
dějiny husitství, které byly postupem času stále více zdůrazňovány. Současný 
stav a rozsah instituce předurčily zejména dekády 70. a 80. let 20. století, které 
představovaly zásadní období koncepčního rozvoje muzea, které se 
jednoznačně profilovalo jako vlastivědné muzeum s okresní působností 
s nadregionálním přesahem k tématu husitství a osobnosti prezidenta Edvarda 
Beneše a jeho manželky Hany. Svůj současný název (Husitské muzeum 
v Táboře) muzeum nese od roku 2001. 

Posláním předkládaného projektu je zlepšit podmínky uchovávání a prezentace 
podsbírek Husitského muzea v Táboře, a tím přispět k zefektivnění ochrany 
a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění vyššímu počtu návštěvníků. 
Realizace projektu přispěje k zachování a rozvoji kulturního a přírodního 
dědictví.  

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy  24 951 385,00 Kč 
Zabezpečení výstavby  667 194,00 Kč 
Projektová dokumentace           848 089,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 15 213 734,00 Kč 
Osobní mzdové náklady     3 553 124,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)        5 873 019,00 Kč 
Pořízení drobného hmotného majetku 2 849 264,00 Kč 
Publicita projektu 24 000,00 Kč 
Vlastní zdroje  369 817,00 Kč 

Celkem 54 349 626,00 Kč 

 

Cíle projektu: 

 Zpřístupnit sbírkové předměty prostřednictvím 4 moderních, interaktivních, 
a tedy pro návštěvníky atraktivních expozic a využít jejich vzdělávací potenciál 
prostřednictvím vytvoření edukačních programů. 

 Zlepšit podmínky uložení sbírkových předmětů rekonstrukcí 2 depozitářů. 

 Zvýšit ochranu sbírkových předmětů (požární ochrana, ochrana sbírkových 
předmětů před jejich odcizením, ochrana před nežádoucím vniknutím osob do 
objektu, ochrana před neoprávněnou manipulací). 

 Zlepšit podmínky pro návštěvníky výstavbou a modernizací sociálního, 
technického a technologického zázemí. 

 Zachovat hodnotu více než 100 sbírkových předmětů prostřednictvím jejich 
restaurování. 

 Zpřístupnit další sbírkové předměty prostřednictvím vybudování unikátního 
proskleného expozičního pavilonu. 

Výstupy projektu:  

 Navýšení návštěvnosti Husitského muzea v Táboře na 100 000 návštěvníků ročně 
ke dni ukončení projektu.  

 49 nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek.  

 Více než sto zrestaurovaných předmětů.  

 Zlepšené podmínky ukládání sbírkových předmětů ve 2 zrekonstruovaných 
depozitářích.  

 Zvýšená ochrana sbírkových předmětů z hlediska požární ochrany sbírkových 
předmětů před jejich odcizením, ochrany před nežádoucím vniknutím osob do 
projektu, ochrany před neoprávněnou manipulací.  

 Zlepšené podmínky pro návštěvníky muzea. 
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Projekt:  Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea 

Žadatel:  Husitské muzeum v Táboře 

Lokalizace:  Tábor, Jihočeský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek uchování a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře. V současné době 

jsou tyto podmínky neutěšené a vyžadují nápravu. Díky projektu dojde k vytvoření tří nových expozic a repasi jedné 

stávající expozice, rekonstrukci dvou depozitářů včetně pořízení nezbytného vybavení, zvýšení ochrany sbírkových 

předmětů, výstavbě a modernizaci sociálního, technického a technologického zázemí, restaurování sbírkových 

předmětů. 

Datum podání žádosti 2.11.2016 Podpis RoPD 10.7.2017

Datum schválení 19.4.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 19.4.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 54 349 626,00 Kč Z toho podíl EU 45 882 837,65 Kč

Z toho podíl SR   8 096 971,35 Kč

Vlastní zdroje 369 817,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 54 349 626,00 Kč

S 13 106 004,30 Kč

Zlepšení podmínek uložení a 

prezentace podsbírek Husitského 

muzea v Táboře

2016 2017

0,00 Kč 1 499 249,75 Kč

0,00 Kč 1 499 249,75 Kč

2018 2019 2020 2021

11 903 446,85 Kč12 376 244,78 Kč 20 956 540,01 Kč 7 614 144,61 Kč

11 606 754,55 Kč 0,00 Kč
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Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Národní technické muzeum bylo v roce 2012 vydáním nového organizačního 
řádu, v souladu se zřizovací listinou, reorganizováno na moderní soudobý 
muzejní stánek třetího tisíciletí, který vychází z tradičních hodnot a myšlenek, 
na základě kterých bylo toto muzeum založeno v roce 1908. Národní technické 
muzeum se tak dostalo z dlouhotrvajícího provizoria začínajícího v roce 1940 
a prohloubeného po povodni v roce 2002. Muzeum je nyní po organizační 
stránce na srovnatelné úrovni, jakou mají technická muzea ve Vídni, v Berlíně 
či Mnichově. Ve skutečnosti to znamená, že muzeum bylo přebudováno na 
instituci, která již nebude pouze shromažďovat, vystavovat či publikovat vše co 
dodnes vzniklo v oblasti vědy a techniky, a co se nachází v jejích depozitářích, 
ale bude také didakticky přibližovat procesy a myšlenky, ze kterých vzešly 
technické objevy nejen u nás působících vědců, ale i evropských a světových 
techniků. Doplňkem je i názorná a didaktická prezentace soudobých 
technických myšlenek a přínosů.  
 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy   92 203 467,00 Kč 
Konzervátorské práce 14 557 634,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 3 340 350,00 Kč 
Projektová dokumentace 0,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 1 688 237,00 Kč 
Osobní mzdové náklady       5 444 277,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)          802 500,00 Kč 
Publicita projektu 45 000,00 Kč 
Vlastní zdroje NTM 0,00 Kč 

Celkem 118 081 465,00 Kč 

 

Cíle projektu: 

Základním záměrem projektu je uchování kulturního bohatství České republiky 
zkvalitněním uložení a správy části sbírkového fondu NTM, který je nyní uložen 
v nevyhovujících prostorách.  

Předmětem předkládaného projektu je vybudování nové depozitární haly CD04 
v prostoru areálu NTM v Čelákovicích - Záluží, do níž budou přemístěny sbírkové 
předměty dosud umístěné v nevyhovujících objektech. Přemisťované předměty 
projdou procesem konzervace. Dále bude zakoupen SW pro digitální evidenci 
a dotčené sbírkové předměty budou zaneseny do digitální evidence. 

Projekt řeší tyto hlavní problémy: 

1. Uložení sbírkových předmětů v nevyhovujících prostorách – Značná část 
sbírkových předmětů podsbírek NTM je uchovávána v nevyhovujících 
prostorách. 

2. Umožnění výstavby Železničního muzea v Praze v areálu Masarykova 
nádraží – Projekt umožní realizaci připravovaného vybudování Železničního 
muzea v areálu Masarykova nádraží tím, že sbírkové předměty v něm 
v současné době umístěné bude možno přemístit do nově vybudované haly 
CD04 v Čelákovicích. 

3. Konzervace sbírkových předmětů, které budou umístěny v nové hale CD04 
– z důvodů dosavadního nevhodného uložení musí přemisťované sbírkové 
předměty podstoupit konzervaci, aby bylo zabráněno dalšímu zhoršování 
jejich technického stavu. 

4. Evidence sbírkových předmětů - Dosud používaný SW pro digitální evidenci 
sbírek IMBUS vyvinutý svépomocí pracovníky NTM v roce 2007 už 
nevyhovuje současným potřebám NTM. Jeho hlavními nedostatky jsou 
morální zastaralost a fungování na platformě, u které je již ohlášen konec 
podpory. 
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Projekt:  Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice  

Žadatel:  Národní technické muzeum 

Lokalizace:  Čelákovice, Středočeský kraj 

 
 

 

Anotace: 

V rámci projektu bude vybudována nová depozitární hala CD04 v prostoru areálu NTM v Čelákovicích - Záluží, do níž 

budou přemístěny sbírkové předměty dosud umístěné v nevyhovujících objektech. Přemisťované předměty projdou 

procesem konzervace. Dále bude zakoupen SW pro digitální evidenci a dotčené sbírkové předměty budou zaneseny do 

digitální evidence. 

Datum podání žádosti 21.10.2016 Slavnostní podpis RoPD 10.7.2017

Datum schválení 22.1.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 22.1.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 118 081 465,00 Kč Z toho podíl EU 100 626 370,25 Kč

Z toho podíl SR   17 712 219,75 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 118 081 465,00 Kč

S 3 522 288,42 Kč

Projekt Rozvoj depozitárního 

areálu Čelákovice 

2016 2017

0,00 Kč 22 697,00 Kč

0,00 Kč 454 417,42 Kč

2018 2019 2020 2021

61 371 647,00 Kč1 728 083,34 Kč 3 445 157,24 Kč 51 082 160,00 Kč

3 499 591,42 Kč 0,00 Kč
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Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav:  

Dlouhodobým cílem Moravské galerie je otevřít galerii širší veřejnosti.  

Objekt UMPRUM prošel celkovou rekonstrukcí v letech 1999–2001. Cílem 
rekonstrukce a dostavby podzemních depozitářů bylo vytvořit vhodné 
prostředí pro muzejní expozice a výstavy a uložení sbírek uměleckých 
předmětů v souladu s požadavky tehdejší doby. Ty současným potřebám již 
neodpovídají.  

Aktuální potřeba rekonstrukce a modernizace proto akcentuje nutnost 
stavební obnovy opotřebených částí stavby, revitalizace dožívajících částí 
základní muzejní infrastruktury, zpřístupnění a otevření se instituce veřejnosti, 
včetně bezbariérovosti a bezpečnosti, modernizace některých systémů 
zohledňujících provozní úspory a inteligentní řízení, dovybavení 
specializovaných pracovišť. 

 
 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy 103 918 619,00 Kč 
Konzervátorské práce 0,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 1 089 000,00 Kč 
Projektová dokumentace           985 545,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 16 114 247,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 1 772 739,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)        2 788 748,00 Kč 
Publicita projektu 15 600,00 Kč 
Vlastní zdroje  1 001 551,00 Kč 

Celkem 127 686 049,00 Kč 

 

Záměrem projektu je vytvoření Muzea Designu, které s sebou nese rozvojový 
potenciál pro udržitelný rozvoj území a rozvoj ekonomiky a naplňuje cíle: 

 výměna a přenos zkušeností s propojením různých účastníků (výrobci, 
poskytovatelé služeb, příbuzná odvětví, akademická pracoviště) 

 rozvoj vazeb KKO na průmysl a nové technologie  

 rozvoj netechnologických projektů a projektů, jejichž výstupem jsou produkty 
a služby stojící na pilířích duševního  

 využití ekonomické a společenské dimenze kultury a s nimi spojené kreativity 
pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů  

 podpora vzniku nových a kvalitních obsahů – zacílení na „brandy“ 

 digitalizace kulturního obsahu a jeho zpřístupnění na klíč k rozvoji dalších 
služeb a možných podnikatelských záměrů  

 kontakty mezi jednotlivými obory a zapojení kreativních lidí do stávajících 
podniků a procesů. 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je vybudování nové stálé expozice prezentující cenné sbírkové 
předměty z podsbírky „Uměleckoprůmyslové práce“, obohacené o předměty volného 
umění. Cílem je zvýšit úroveň prezentace sbírek MG, neboť stávající expozice je 
zastaralá a návštěvnický málo atraktivní. Technická opatření snižující vliv okolního 
prostředí na vystavované sbírkové předměty (regulace teploty, vlhkosti, osvitu apod.) 
má přímý vliv na ochranu sbírek. 

Modernizace všech částí zabezpečovacího systému významně přispěje ke zvýšení 
ochrany a efektivity fungování jak objektu, tak sbírkových předmětů. 
Vybudování bezbariérového přístupu pomocí rampy, která zajistí dostupnost nového 
výstavního prostoru na terase objektu pro všechny návštěvníky. 
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Projekt:  Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí  
a vytvoření nové stálé expozice designu 

Žadatel:  Moravská galerie 

Lokalizace:  Brno, Jihomoravský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Cílem projektu je transformace překonaného formátu Uměleckoprůmyslového muzea do nové podoby, Muzea Designu, 

kteréžto je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020, konkrétně Opatřením 3. Cíle bude dosaženo 

stavební obnovou objektu muzea a vytvořením nových výstavních ploch - zpřístupněním sbírkových fondů, vč. klidové 

zóny pro návštěvníky, modernizací technického a technologického zázemí, včetně nákupu vybavení, restaurováním 

a v konečné fázi vytvořením nové stálé expozice. 

Datum podání žádosti 13.12.2016 Slavnostní podpis RoPD 6.11.2017

Datum schválení 20.6.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 20.6.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 127 686 049,00 Kč Z toho podíl EU 99 799 730,80 Kč

Z toho podíl SR 17 611 717,20 Kč

Vlastní zdroje 10 274 601,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 127 686 049,00 Kč

S 0,00 Kč

Revitalizace UMPRUM - 

Dovybudování návštěv. zázemí a 

vytvoření nové stálé exp. designu

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 715 715,00 Kč

2018 2019 2020 2021

2 844 879,79 Kč 54 212 321,21 Kč 69 913 133,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
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Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Klášter Plasy je prvním panovnickým cisterciáckým klášterem v Čechách, který 
byl založen roku 1144 přemyslovským knížetem Vladislavem II. a jeho 
manželkou Gertrudou. V roce 1995 byl areál kláštera Plasy prohlášen Vládou 
ČR národní kulturní památkou.  

Předměte projektu: 

Obnova, zpřístupnění a zatraktivnění významné reprezentativní části areálu – 
opatské rezidence, která je součástí národní kulturní památky Klášter Plasy – 
bývalého cisterciáckého opatství. Opatská rezidence je tvořena objekty 
Starého opatství, Nové prelatury, arkádové chodby s altánem a dvorem.  

Součástí předkládaného projektu jsou i aktivity související s obnovou parků 
a zahrad u památek, konkrétně pak dvora opatské rezidence, ohradní zdi 
a dalších okolních ploch. Zahrada je rozdělena na dvě části s rozdílnými 
funkcemi – v centrální ploše dvora se jedná o pobytovou víceúčelovou plochu, 
na terase pak o okrasnou a produkční zahradu.  
 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy   98 053 992,31 Kč 
Restaurátorské práce 7 364 274,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 2 328 040,00 Kč 
Projektová dokumentace        2 126 938,00 Kč 
Pořízení majetku 3 075 316,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 1 283 714,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 2 854 612,80 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)        2 582 853,00 Kč 
Publicita projektu 60 500,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 385 172,50 Kč 

Celkem 120 115 412,6 1 Kč 

 

Cíle projektu: 

Globálním cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj národní kulturní památky 
Klášter Plasy. Specifickým cílem pak je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění 
opatské rezidence, jakožto nedílné součástí kláštera Plasy. Stanovený cíl bude 
měřitelný jak úspěšnou realizací a ukončením projektu, tak i zvýšením návštěvnosti 
opatské rezidence o 4 600 návštěvníků za rok. Identifikovaný cíl je relevantní k řešení, 
a to jednak z důvodu nevyužitého potenciálu opatské rezidence k prezentaci 
návštěvníkům a jednak z důvodu havarijního či nevyhovujícího stavbu vybraných částí 
památky. 

Výstupy projektu: 

 technická a stavební obnova budov opatské rezidence o odstranění havarijního 
stavu Starého opatství – nosné konstrukce, dřevěné prvky a odstranění 
nevyhovujících/havarijních stavů objektů – obnova fasád objektů, vnitřní 
rekonstrukce objektů 

 vznik nové prohlídkové trasy Zámek Metternichů a připomenutí významné 
postavy evropských dějin 19. století 

 obnova památkových hodnot – zrestaurované obrazy, nábytek, lustry a další 
vybavení; zrestaurované stavební prvky jako kašna na dvoře rezidence, fasády, 
otvorové výplně, reprezentační schodiště, atp.; prezentace významných 
gotických konstrukcí ve Starém opatství návštěvníkům 

 revitalizované nádvoří – obnova dispozice a zahradních úprav vychází z podoby 
doložené historickými prameny, odstranění havarijního stavu ohradní zdi, 
revitalizace návazných ploch 

 digitalizace památky a památkových hodnot a jejich zpřístupnění veřejnosti 
(návštěvníkům či badatelům) – archiválie, grafiky a obrazy 

 zvýšená bezpečnost návštěvníků, zpřístupnění památky (nádvoří) i imobilním 
osobám 

 zvýšená ochrana památky, ochrana vystavovaných exponátů a mobiliáře 



 

                Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1  

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

33 

Projekt:  Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Plasy, Plzeňský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Cílem projektu je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění opatské rezidence kláštera Plasy, a to především 

odstraněním havarijního či nevyhovujícího stavebně-technického stavu částí NKP, zpřístupněním dosud nepřístupných 

prostor veřejnosti, vybudováním nové expozice - prohlídkové trasy Zámek Metternichů, zvýšením bezpečnosti 

návštěvníků, zvýšením ochrany budovy i vystavovaných exponátů, vybudováním návštěvnických prostor vč. sociálního 

zázemí, zpřístupněním části památky imobilním osobám. 

Datum podání žádosti 24.5.2016 Slavnostní podpis RoPD 2.8.2018

Datum schválení 23.6.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 23.6.2017 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 120 115 412,61 Kč Z toho podíl EU 101 770 704,09 Kč

Z toho podíl SR   17 959 536,02 Kč

Vlastní zdroje        385 172,50 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 120 115 412,61 Kč

S 1 652 717,00 Kč

Projekt Cisterciácký klášter Plasy - 

Obnova opatské rezidence

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 1 125 995,00 Kč

2018 2019 2020 2021

58 379 294,63 Kč563 949,96 Kč 25 530 149,20 Kč 34 516 023,82 Kč

1 652 717,00 Kč 0,00 Kč
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Hrad Karlštejn - klenot české země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela 
výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem 
IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých 
relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1962 – je hrad vyhlášen 
národní kulturní památkou a od té doby patří mezi nejnavštěvovanější české 
historické objekty. 

Benefity projektu:  

Realizací projektu se rehabilitují a nově zpřístupní cenné prostory, vytvoří nové 
expozice a prostory pro nové akce, vytvoří virtuální model architektonického 
vývoje hradu, kvalitativně se zvýší návštěvnické prostředí a zefektivní 
návštěvnický provoz, obnoví se technicky nevyhovující infrastruktura a zvýší se 
prestiž a návštěvnost hradu. 

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy inv.   57 966 602,91 Kč 
Zabezpečení výstavby 3 405 732,00 Kč 
Projektová dokumentace        2 003 155,00 Kč 
Pořízení majetku inv. 7 693 925,00 Kč 
Stavby, vnitřní a venkovní úpravy nein. 185 372,00 Kč 
Restaurátorské práce 12 859 545,00 Kč 
Pořízení majetku nein. 1 037 483,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 4 635 398,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)        4 548 746,00 Kč 
Publicita projektu 325 305,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 865 129,00 Kč 

Celkem 95 526 392,91 Kč 

 

Cíle projektu: 

Cílem je zejména rehabilitace a obnova chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně 
využitých přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce a východní 
části Purkrabství národní kulturní památky státního hradu Karlštejn a zpřístupnění 
těchto prostor a historických hodnot památky široké veřejnosti otevřením nových 
expozic, společenského sálu pro konání akcí a nově i zahrady na parkánu. Dalším cílem 
je nové řešení technických sítí, které jsou v havarijním stavu a instalace nového 
zabezpečovacího systému. Pro návštěvníky bude zřízeno moderní a pohodlné 
návštěvnické centrum a vhodněji řešené toalety, vč. bezbariérové.  

Náplň projektu: 

 Rehabilitace suterénu Císařského paláce, arkádového přístavku a skalního sklepa 
– rehabilitace a zpřístupnění veřejnosti významných autentických středověkých 
prostorů Císařského paláce. 

 Zřízení nového technického zázemí ve skalním sklepě Císařského paláce - 
provozní a skladovací zázemí víceúčelového sálu. 

 Adaptace východní části přízemí Purkrabství (významných pozdně gotických 
interiérů) pro společenské a kulturní návštěvnické centrum.  

 Zpřístupnění veřejnosti autentických gotických sklepních prostorů v 1. PP budovy 
Purkrabství za účelem zřízení expozice vinařství a umístění expozice „Virtuální 
podoby před rekonstrukcí Josefem Mockerem“. 

 Zpřístupnění navazujících původních nově odhalených gotických sklepních 
prostorů. 

 Vybudování nového sociálního a technického zázemí v prostoru jižního parkánu, 
včetně prezentace archeologických nálezů. 

 Obnova užitkové zahrady na jižním parkánu a její řízené zpřístupnění veřejnosti. 

 Rekonstrukce části inženýrských sítí a vybudování nové elektrorozvodny. 

 Digitalizace „Virtuální podoby hradu před rekonstrukcí Josefem Mockerem“. 
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Projekt:  Hrad Karlštejn - klenot české země 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Beroun, Středočeský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Předmětem projektu je rehabilitace a obnova chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých přízemních, 

suterénních a sklepních prostor Císařského paláce a východní části Purkrabství NKP hradu Karlštejn. Tyto nové prostory 

se veřejnosti zpřístupní otevřením nových expozic, konáním akcí ve víceúčelovém sálu a na zahradě na parkánu. 

Předmětem je také vybudování nových sítí a moderního návštěvnického centra a zabezpečení památky. To vše jako 

zásadní krok ve smyslu koncepce obnovy hradu. 
 

Datum podání žádosti 7.3.2017 Slavnostní podpis RoPD 14.3.2018

Datum schválení 18.1.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 2.2.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 95 818 674,64 Z toho podíl EU 79 872 886,70 Kč

Z toho podíl SR 14 095 215,30 Kč

Vlastní zdroje 1 850 572,64 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 95 818 674,64 Kč

S 3 315 271,48 Kč

Hrad Karlštejn - klenot české 

země

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

60 494,00 Kč 843 225,50 Kč

2018 2019 2020 2021

60 798 681,64 Kč3 193 740,29 Kč 5 032 837,89 Kč 25 889 695,32 Kč

3 315 271,48 Kč 0,00 Kč



 

                Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1  

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

36 

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 

  Výchozí stav: 

Za necelá tři poválečná desetiletí se zámek ocitl na pokraji zániku Absence 
základní údržby a nedostatek úcty k tomuto kulturnímu dědictví napáchaly 
rozsáhlé škody, jejichž náprava je dnes nesmírně komplikovaná a nákladná. 
První krok k rehabilitaci památkového objektu byl učiněn až v roce 1995, kdy 
zámek převzal do správy Památkový ústav v Brně (dnes Národní památkový 
ústav). 

Projekt je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu funkčního celku, který je 
jednou z nejhodnotnějších částí zámeckého areálu. Bude odstraněn stavebně 
technický havarijní stav, odstraněny nepůvodní a nevyhovující stavební zásahy, 
budou vybudovány inženýrské sítě a technická infrastruktura areálu, dále 
budou provedeny restaurátorské a konzervační práce v rámci historických 
objektů. Památková obnova areálu bude zahrnovat modernizaci nezbytných 
objektů technického a technologického zázemí (umožňujících funkčnost, 
zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů návštěvnické 
infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená 
pro návštěvníky památky ad.).  

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy inv.   50 227 794,00 Kč 
Restaurátorské práce 32 956 154,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 1 123 234,00 Kč 
Projektová dokumentace        1 790 485,00 Kč 
Pořízení majetku inv. 5 933 895,00 Kč 
Stavby, vnitřní a venkovní úpravy nein. 12 706 229,00 Kč 
Pořízení majetku nein. 4 419 102,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 0,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)        1 388 418,00 Kč 
Publicita projektu 48 000,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 2 154 561,00 Kč 

Celkem 112 747 872,00 Kč 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je záchrana funkčního celku jedinečného stavebního a krajinářského 
díla – významné části státního zámku Uherčice. Bez provedení památkové obnovy 
této části by došlo k nevratnému zániku jednotlivých objektů vytvářející toto 
jedinečné dílo. 

Dílčí cíle projektu: 

 Zvýšení návštěvnosti památky – v souvislosti s rozšířením nabídky prohlídkových 
tras (o trasu C) se předpokládá průměrné navýšení návštěvnosti zámku přibližně 
o 50 %.  

 Rozšíření možností pobytu na zámku – realizací projektu vzniknou nové 
prohlídkové trasy. 

 Budování užšího vztahu k živé památce a prohloubení jejího poznávání pomocí 
moderních expozic, volnočasových aktivit a případně dobrovolnické činnosti 
nejen u dětí, ale i v celé škále věkového spektra návštěvníků. 

 Celý zámecký komplex se nachází na okraji turisticky navštěvovaného regionu – 
Vranovské přehrady, sloužícího jako širší rekreační zázemí brněnské aglomerace. 
Obnova areálu a jeho zpřístupnění návštěvníkům a zachování celého areálu pro 
příští generace zvýší atraktivitu celého regionu a jeho potenciálu pro rozvoj 
šetrného cestovního ruchu. 

 

Konečný stav po realizaci projektu: 

V rámci předkládaného projektu bude provedena obnova funkčního celku části 
státního zámku Uherčice s názvem „ZÁMEK UHERČICE – ŠLECHTICKÉ SÍDLO JAKO 
DIVADELNÍ SCÉNA“, který bude provozován jako součást návštěvnického provozu – 
nová trasa C a jako kulturní, vzdělávací a společenské centrum oblasti – zejména 
mikroregionů Vranovsko a Jemnicko. 
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Projekt:  Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Znojmo, Jihomoravský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Hlavním cílem projektu je památková obnova vybraných částí zámeckého areálu s velkým podílem restaurování, obnova 

objektů a průhledů v romantickém parku a vytvoření návštěvnické infrastruktury. Realizace projektu umožní rozšíření 

nabídky pro návštěvníky - nové expozice, nová prohlídková trasa, bezbariérový přístup, zkvalitnění prezentace a využití 

areálu. Části zámeckého areálu jsou nyní v havarijním stavebně technickém stavu, který je zajištěn pouze provizorně. 

 

Datum podání žádosti 24.3.2017 Slavnostní podpis RoPD 14.3.2018

Datum schválení 18.1.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 1.2.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 112 747 872,00 Kč Z toho podíl EU 94 004 314,35 Kč

Z toho podíl SR 16 588 996,65 Kč

Vlastní zdroje   2 154 561,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 112 747 872,00 Kč

S 3 324 837,60 Kč

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo 

jako divadelní scéna

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

1 422 300,00 Kč 1 554 930,00 Kč

2018 2019 2020 2021

29 551 248,00 Kč737 053,91 Kč 30 152 934,09 Kč 49 329 406,00 Kč

3 324 837,60 Kč 0,00 Kč
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Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Státní zámek Telč – původně gotický hrad byl přestaven na renesanční sídlo 
hlavně za vlády Zachariáše z Hradce. Poslední stavební aktivitou bylo 
vybudování pohřební kaple Všech svatých (1580), nad ní byl vybudován 
audienční sál, dnes nazývaný Rytířský sál.  

V rámci celého objektu zámku jsou v nevyhovujícím stavu vnější fasády, 
poslední prováděná oprava – restaurování a rekonstrukce proběhla cca v roce 
1974. Jedná se o pohledové plochy z části zdegradované povětrnostními vlivy. 

Předmětem předkládaného projektu památková obnova jedinečného zámku 
Telč zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO formou 
zefektivnění prezentace a ochrany kulturního dědictví s velkým podílem 
restaurátorských prací, zkvalitnění služeb návštěvníkům a rozšíření možnosti 
zpřístupnění objektu. 

 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy inv. 115 369 187,87 Kč 
Zabezpečení výstavby 4 507 250,00 Kč 
Projektová dokumentace        2 280 366,00 Kč 
Pořízení majetku inv. 17 051 000,00 Kč 
Stavby, vnitřní a venkovní úpravy nein. 0,00 Kč 
Restaurátorské práce 63 305 585,15 Kč 
Pořízení majetku nein. 2 417 640,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 4 400 760,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)       1 389 000,00 Kč 
Publicita projektu 150 000,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 718 175,00 Kč 

Celkem 211 588 964,02 Kč 

 

Cíle projektu: 

 technická a stavební obnova objektu zámku Telč – především odstranění 
havarijního stavu elektroinstalací a střechy, nevyhovujícího stavu vybraných 
konstrukcí a fasád 

 zvýšení atraktivity hojně navštěvovaného památkového objektu – zámku Telč, 
očekávaný nárůst počtu návštěvníků je 6,8% 

 rozšíření nabídky zpřístupněných prostor objektu návštěvníkům – nová 
prohlídková trasa Pivovar s instalovaným depozitářem a vybudování nové 
expozice Zámeckého muzea 

 restaurování - konzervování movitých předmětů, které jsou součástí objektu 

 zkvalitnění a rozšíření využitelnosti zámecké zahrady 

 zlepšení standardu poskytovaných služeb prostřednictvím vybudování 
návštěvnické infrastruktury  

 digitalizace výstupů projektu 

 zvýšení zabezpečení a ochrany obnovené části památkového objektu 

 zabezpečení památkového objektu z pohledu požární ochrany a značné vylepšení 
možnosti v případě nutného zásahu  

Výstupy projektu: 

Předkládaný projekt je připravován za účelem udržovat významnou památku 
nebývalých hodnot, která je zapsána na seznamu UNESCO v provozu a důstojném 
stavu. Smyslem projektu je připravit expozice o významných skutečnostech naší 
historie současným způsobem a přispět k obnově památky mezinárodního významu. 
Z výše uvedeného je patrné, že projekt není připravován za účelem plnění 
krátkodobých cílů, ale naopak za účelem stabilního a dlouhodobého rozvoje. 
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Projekt:  Státní zámek Telč -  Růže Vysočiny 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Jihlava, kraj Vysočina 

 
 

 

Anotace: 

Předmětem předkládaného projektu "Státní zámek Telč -  Růže Vysočiny" je památková obnova jedinečného zámku Telč 

zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a to formou zefektivnění prezentace a ochrany 

kulturního dědictví, zkvalitnění služeb návštěvníkům a rozšíření možnosti zpřístupnění objektu. V projektu je zastoupen 

i velký podíl restaurátorských prací. 

 

Datum podání žádosti 15.3.2017 Slavnostní podpis RoPD 27.3.2018

Datum schválení 18.1.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 8.2.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 211 588 964,02 Kč Z toho podíl EU 179 240 170,66 Kč

Z toho podíl SR 31 630 618,36 Kč

Vlastní zdroje 718 175,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 211 588 964,02 Kč

S 1 612 724,50 Kč

Státní zámek Telč - Růže 

Vysočiny

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 1 668 777,00 Kč

2018 2019 2020 2021

88 983 714,47 Kč225 909,25 Kč 20 950 939,00 Kč 99 759 624,30 Kč

1 612 724,50 Kč 0,00 Kč



 

                Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1  

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

40 

Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Historie zámku začíná ve 14. století, kdy na jeho místě stála gotická tvrz, 
později přestavěná v polovině 16. století na renesanční zámek Berků z Dubé. 
Barokní tvář vtiskli zámku vévodové Sasko-Lauenburští ve 2. polovině 17. 
století. Zámek je nejvíce spjat s osobou císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Jedná 
se o jeden z mála zámků, ve kterém je zachován inventář s přímými památkami 
na bývalou panovnickou rodinu. Tento rozlehlý zámek sloužil ve druhé 
polovině 19. století jako letní rezidence bývalého rakouského císaře 
a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého. 

Architektonicky zajímavý objekt hospodářských budov, který je dílem 
proslulého stavitele Julia Broggia, vláda ČR v únoru 2010 zařadila do Seznamu 
národních kulturních památek. K zámku přiléhá francouzská zahrada 
s geometricky sestříhanými keři a přírodně-krajinářský park. 

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy inv. 103 597 672,000 Kč 
Restaurátorské práce        1 255 980,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 3 550 140,00 Kč 
Projektová dokumentace        1 815 000,00 Kč 
Pořízení majetku nein. 121 000,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 2 136 420,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)           794 970,00 Kč 
Publicita projektu 24 200,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 5 423 821,00 Kč 

Celkem 118 719 203,00 Kč 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je obnova části zámku, resp. jižního křídla hospodářského dvora 
(objektu původních koníren). V těchto prostorách budou umístěny nové expozice. 
V rámci realizovaného projektu to bude expozice „Zapomenuté zámky“ ve 2. NP. V 1. 
NP pak bude vytvořen prostor pro expozici „Cestování za Habsburků“. V tomto podlaží 
pak bude rovněž zřízena pokladna, včetně sociálního zázemí. Technické zázemí bude 
rovněž v rámci objektu vybudováno, a to v rámci 2. NP. Bude rovněž zajištěno 
zabezpečení objektu, dílčí digitalizace a restaurování. 

Problémy, které má realizace projektu vyřešit:  

Problémy, které má realizace předkládaného projektu vyřešit nabývají poměrně 
velkého množství i závažnosti. Řešení těchto problémů vychází především ze stávající 
situace, ve které se dotčená část zámku nachází. Projekt bude řešit následující 
problematiku:  

 Projekt zamezuje dalšímu postupnému chátrání této národní kulturní památky.  

 Projekt řeší obnovu stavebně-technického stavu památky.  

 Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky.  

 Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení.  

 Projekt řeší budování nových expozic a prostor pro další výstavy.  

 Projekt řeší dílčí obnovu venkovního prostranství u památky.  

 Projekt řeší dílčí digitalizaci a restaurátorské práce.  

Výstupy projektu: 

 obnovený stavebně technický stav interiéru i exteriéru objektu bývalých koníren 
v rámci jižního křídla hospodářského dvora; 

 realizované restaurátorské práce v rámci objektu;  

 dílčím způsobem revitalizované venkovní prostranství (parková plocha v podobě 
nádvoří hospodářského dvora);  

 zřízení nových expozic v 1. a 2. nadzemním podlaží. 
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Projekt:  Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Zákupy, Liberecký kraj 

 
 

 

Anotace: 

Předmětem projektu je obnova jižního křídla hospodářského dvora státního zámku Zákupy, resp. funkčního celku 

bývalých koníren v rámci hospodářského dvora. Stěženími součástmi projektu jsou především stavební práce, 

restaurátorské práce, obnova venkovní části nádvoří, příjezdové komunikace, vybudování pokladny, sociálního 

(i bezbariérového včetně výtahu) a technického zázemí. Výstupem projektu budou dvě zcela nové a unikátní expozice 

a posledně i jedna menší expozice zahrnující i digitalizaci. 

 

Datum podání žádosti 24.3.2017 Slavnostní podpis RoPD 9.5.2018

Datum schválení 7.2.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 21.3.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 118 719 203,00 Kč Z toho podíl EU   95 026 074,70 Kč

Z toho podíl SR   16 769 307,30 Kč

Vlastní zdroje     6 923 821,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 118 719 203,00 Kč

S 0,00 Kč

Státní zámek Zákupy - obnova 

jižního křídla hospodářského 

dvora

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2018 2019 2020 2021

20 044 429,00 Kč2 519 120,00 Kč 53 337 005,00 Kč 42 818 649,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
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Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Předmětem projektu je revitalizace budovy Moravské zemské knihovny 
a zefektivnění správy knihovního fondu a pořízení nového centra pro 
digitalizaci a úložiště dat. Při rekonstrukci bude odstraněno souvrství zelené 
střechy a souvrství zpevněných ploch, které jsou pokryty dlažbou z pískovce. 
Vnitřní prostor atria je pro své nesporné architektonické kvality s odstupem 
doby 16 let od uvedení do provozu morálně zastaralý a vyžaduje modernizaci z 
důvodu předpokládaného intenzivního využití prostor mimo jiné i pro 
společenské akce pořádané MZK v Brně. Zpevněné plochy v atriu a vegetační 
zeleň jsou fyzicky opotřebované a vyžaduje jejich revitalizaci. Důvodem ke 
generální opravě je dlouhodobé zatékání z prostoru zelené střechy 
a zpevněných ploch do stropního podhledu nad konferenčním sálem, který se 
nachází pod střechou atria.  

Stručné zdůvodnění záměru:  

 Špatný technický / havarijní stav budovy – zatékání stropů,  

 Nekompletní digitalizace, nedostatečná kapacita datového úložiště  

 Nedostatečné a zastaralé zabezpečení objektu a knihovního fondu  

 Nedostatečné zázemí pro návštěvníky  

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy 45 073 228,00 Kč 
Zabezpečení výstavby 283 140,00 Kč 
Projektová dokumentace             85 910,00 Kč 
Pořízení majetku  40 203 061,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 0,00 Kč 
Služby         8 508 961,00 Kč 
Publicita projektu 84 700,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 1 423 446,00 Kč 

Celkem 95 662 446,00 Kč 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentací 
a zabezpečení a ochrany knihovního fondu Moravské zemské knihovny v Brně.  Jedná 
se o modernizaci prostor a technologií hlavní budovy Moravské zemské knihovny 
s cílem zlepšit ochranu knihovního fondu a zlepšit zázemí pro návštěvníky. Součástí 
projektu bude i nové vybavení digitalizačního centra a datového úložiště, a zajištění 
digitalizace a restaurování určité části knihovního fondu.   

V rámci předkládaného projektu byly definovány tyto prioritní oblasti:  
Revitalizace budovy MZK – objekt je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu:  

 Modernizace atria  

 Rekonstrukce vodovodních uzávěrů  

 Zateplení fasády  

 Modernizace a úprava systému Měření a regulace  

Zvýšení ochrany knihovních fondů  

 Modernizace kamerového systému  

 Modernizace knižních výtahů  

 Modernizace datového úložiště, zálohovacího zařízení   

Odstraňování přístupových bariér, zlepšení zázemí a bezpečnosti návštěvníků – 
zázemí pro návštěvníky je již nevyhovující  

 Pořízení čtenářských terminálových stanic  

 Vybudování zádveří, rekonstrukce květináčů ve foyer  

 Kompletní rekonstrukce místnosti WC pro veřejnost  

Zabezpečení a osvětlení objektů – zkvalitnění zázemí pro návštěvníky  

 Rekonstrukce osvětlení: studovna, foyer a schodiště  

Digitalizace části knihovního – digitalizace mikrofilmů 

Restaurování části knihovního fondu – nejstarší dochované vzácné rukopisy, staré 
tisky a prvotisky je třeba restaurovat, aby se dochovaly budoucím generacím a bylo 
možné je prezentovat veřejnosti.  
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Projekt:  Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK 

Žadatel:  Moravská zemská knihovna v Brně  

Lokalizace:  Brno, Jihomoravský kraj 

 
 

 

 

Anotace: 

Projekt je zaměřen na rekonstrukce prostor a technologií hlavní budovy MZK s cílem zlepšit ochranu knihovního fondu 

a výrazně tak zlepšit zázemí pro návštěvníky. Součástí projektu bude i nové vybavení digitalizačního centra a datového 

úložiště a formou služeb i zajištění digitalizace a restaurování určité části fondu. 

 

 

Datum podání žádosti 13.2.2018 Slavnostní podpis RoPD 15.5.2018

Datum schválení 2.3.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 7.3.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 95 662 446,00 Kč Z toho podíl EU 80 103 150,00 Kč

Z toho podíl SR 14 135 850,00 Kč

Vlastní zdroje 1 423 446,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 95 662 416,00 Kč

S 8 859 535,00 Kč

Zkvalitnění služeb a ochrana 

fondu kulturního dědictví v MZK

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 1 125 615,00 Kč

2018 2019 2020 2021

2 292 581,00 Kč4 077 475,88 Kč 60 049 180,05 Kč 28 117 564,07 Kč

4 011 500,88 Kč 4 848 034,12 Kč
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Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 
Historie založení hradu začíná ve 14. Století. 1. polovina 15. Století hejtman 
Diviš Bořek z Miletínka hrad přestavěl a lépe opevnil, 1491 hrad přechází do 
majetku rodu Pernštejnů a nastává doba jeho největšího rozkvětu, 1560 hrad 
prodán královské komoře a postupně přestává plnit svou funkci, 1645 dobytí 
hradu švédským vojskem, vypleněný a vypálený hrad rychle podléhá zkáze, 
kterou ještě urychlila těžba kamene trvající až do počátku 20. století, 1919 
hradní zříceninu zakoupil pardubický muzejní spolek, který provedl opravy 
a rekonstrukce dle projektu architekta Dušana Jurkoviče a architekta Pacla. 
V roce 1953 objekt přešel do majetku státu, nedostatečná údržba způsobila 
celkově špatný stav areálu, pro který byl hrad v 70. letech 20. století uzavřen. 
Od roku 1993 postupné zpřístupňování a úpravy hradu, které probíhají až do 
dnešních dnů. 

 

 
Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy inv. 53 118 142,97 Kč 
Zabezpečení výstavby 2 601 500,00 Kč 
Demolice, odstranění stavby 1 548 236,25 Kč 
Projektová dokumentace        673 650,00 Kč 
Pořízení dlouhodobého hmo.majetku  3 930 207,62 Kč 
Administrace, mzdy, odvody 1 325 416,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ)        5 044 773,33 Kč 
Publicita projektu 88 517,55 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 3 556 446,28 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 6 973 798,47 Kč 

Celkem      78 860 688,47 Kč 

 

Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je zabránit postupné degradaci značných památkových 
hodnot západní části národní kulturní památky státního hradu Kunětická hora, nově ji 
zpřístupnit veřejnosti a prezentovat nadčasovou tvorbu významného architekta 
Dušana Jurkoviče, který se na podobě hradu zásadně podílel.  
Dalšími cíli jsou: 

 provést citlivou komplexní stavební obnovu západního křídla hradu a 6. brány 

 vytvořit v rekonstrukcí vybudovaných prostorách nový prohlídkový okruh 
s expozicemi tvorby Dušana Jurkoviče 

 rozšíření nabídky kulturních aktivit a edukačních programů 

 podstatně zvýšit návštěvnost alespoň o 5 000 návštěvníků ročně 
 
Výstup projektu: 
Dojde k zásadní stavební obnově a rehabilitaci západní části NKP státního hradu 
Kunětická hora a bude tak zabráněno její postupné degradaci, zůstane zachována 
historická hodnota objektů Jurkovičova paláce a 6. brány. Nezastřešený palác získá 
novou střechu a unikátní dvoupatrovou vestavbu. Objekt 6. brány a vedlejší dřevěné 
vestavby bude celkově stavebně obnoven. Objekty a vyhlídková místa budou 
zpřístupněna schodišti a nejvyšší patro paláce bezbariérovou plošinou. 
Rekonstruované objekty budou nově otevřeny veřejnosti. 

Zásadní změnou tedy bude: 

 rehabilitace, zabránění degradace a zachování památkové hodnoty západní části 
hradu, 

 její zpřístupnění veřejnosti atraktivním expozičním prohlídkovým okruhem, 

 zásadní rozšíření programové nabídky hradu, vč. zacílení na školy,   

 zvýšení komfortu návštěvníků, vč. zpřístupnění handicapovaným, 

 zvýšení ochrany hradu rozšířeným zabezpečovacím systémem, 

 zvýšení návštěvnosti, příjmů a pracovních příležitostí v regionu, 

 zvýšení prestiže hradu. 
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Projekt:  Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva  

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  státní hrad Kunětická hora, Pardubický kraj 

 
 

 

Anotace: 

Projekt řeší zachování a obnovu ojedinělých památkových hodnot, současně se zpřístupněním nyní veřejnosti uzavřených 

částí hradu Kunětická hora. Stavebně obnoven bude Jurkovičův palác s novou vestavbou a objekt 6. brána, jednak za 

účelem prezentovat veřejnosti a pro školy geniální tvorbu Dušana Jurkoviče formou expozic a zavedením nového 

prohlídkového okruhu. Výstupy projektu povedou k zásadnímu rozšíření nabídky směrem k veřejnosti a ke zvýšení 

povědomí o prezentovaných památkových hodnotách. 

Datum podání žádosti 3.5.2018 Slavnostní podpis RoPD 30.7.2018

Datum schválení 12.6.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 12.6.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 78 887 795,98 Kč Z toho podíl EU 61 102 868,80 Kč

Z toho podíl SR 10 782 859,20 Kč

Vlastní zdroje 7 002 067,98 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 78 887 795,98 Kč

S 16 295 844,56 Kč

Kunětická hora Dušana Jurkoviče 

– básníka dřeva 

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 122 482,00 Kč

2018 2019 2020 2021

3 189 170,36 Kč16 353 202,07 Kč 39 387 090,34 Kč 19 835 851,21 Kč

16 295 844,56 Kč 0,00 Kč
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Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Národní technické muzeum bylo v roce 2012 vydáním nového organizačního 
řádu, v souladu se zřizovací listinou, reorganizováno na moderní soudobý 
muzejní stánek třetího tisíciletí, který vychází z tradičních hodnot a myšlenek, 
na základě kterých bylo toto muzeum založeno v roce 1908. Národní technické 
muzeum se tak dostalo z dlouhotrvajícího provizoria začínajícího v roce 1940 
a prohloubeného po povodni v roce 2002. Muzeum je nyní po organizační 
stránce na srovnatelné úrovni, jakou mají technická muzea ve Vídni, v Berlíně 
či Mnichově. 
Základní záměrem projektu je uchování kulturního bohatství České republiky 
zkvalitněním uložení a zabezpečení části sbírkového fondu NTM. Prostředkem 
pro dosažení tohoto cíle je rozvoj depozitárního areálu NTM v Čelákovicích 
a konzervace vybraných sbírkových předmětů. V oblasti uložení sbírkového 
fondu se jedná o vybudování nové depozitární plochy pro umístění rozměrných 
a těžkých předmětů. V oblasti zabezpečení předmětů se jedná o vybudování 
nového vstupního objektu do areálu.  
 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy   28 462 539,64 Kč 
Projektová dokumentace 0,00 Kč 
Nákup služeb – hlavní aktivita 1 793 000,00 Kč 
Nákup služeb – vedlejší aktivita       1 011 000,00 Kč 
Zabezpečení výstavby (BOZP, TDI, AD)        1 234 200,00 Kč 
Publicita projektu 45 000,00 Kč 
Vlastní zdroje NTM 514 000,00 Kč 

Celkem 33 059 738,64 Kč 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je vybudovat depozitní plochu pro dlouhodobé uložení rozměrných 
a těžkých předmětů, konzervovat a přemístit na tuto ploch sedm vybraných 
sbírkových předmětů a postavit nový vstupní objekt do depozitárního areálu 
Čelákovice zajišťující funkce vrátnice a centrálního velína pro bezpečnostní 
a monitorovací systémy v celém areálu. 

Projekt řeší tyto hlavní problémy: 

1. Uložení sbírkových předmětů v nevyhovujících prostorách. NTM ve svých 
sbírkách má i velmi nadměrné sbírkové předměty, které nelze ukládat 
v depozitárních halách, protože jsou nad prostorovou dimenzi těchto hal. 
V současné době jsou v Čelákovicích tyto předměty umístěny na malých, 
nerovných a narušených plochách, které jsou uprostřed trávníku a jimiž prorůstá 
vegetace, nebo přímo na trávníku, a proto s nimi lze jen obtížně manipulovat, 
jejich ukládání a přístupnost je téměř nemožná.  

2. Konzervace sbírkových předmětů, které budou umístěny na nové depozitní 
ploše. Výše uvedené sbírkové předměty přemisťované na novou depozitní plochu 
budou muset být konzervovány s ohledem na svůj stav způsobený dosavadním 
způsobem uložení, aby byla zajištěna možnost jejich dlouhodobého uložení. 

3. Neexistenci centrálního vstupního objektu do areálu. V současné době není 
přímo u vjezdu do areálu k dispozici budova, která by umožňovala efektivní 
kontrolu všech osob, resp. vozidel, při vstupu do areálu a odchodu z něj. Ostraha 
areálu sídlí v nevyhovujících prostorách depozitární budovy KORD 4, která není 
přímo u hlavní brány a je v nevyhovujícím stavu. Objekty typu KORD pocházejí ze 
70. a 80. let 20. století a jsou na hranici své životnosti. Jejich další využití je možné 
pouze po jejich celkové rekonstrukci a výměně obvodových plášťů. 

4. Zvýšení ochrany a kvality uložení sbírkových předmětů V současné době jsou 
bezpečnostní systémy svedeny do budovy KORD 4, do části, která slouží jako 
vrátnice. Budovy typu KORD jsou na hranici své životnosti. 
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Projekt:  Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II. 

Žadatel:  Národní technické muzeum 

Lokalizace:  Čelákovice, Středočeský kraj 

 
 

 

Anotace:  

Základní záměrem projektu je uchování kulturního bohatství České republiky zkvalitněním uložení a zabezpečení části 

sbírkového fondu NTM. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je rozvoj depozitárního areálu NTM v Čelákovicích 

a konzervace vybraných sbírkových předmětů. V oblasti uložení sbírkového fondu se jedná o vybudování nové 

depozitární plochy pro umístění rozměrných a těžkých předmětů. V oblasti zabezpečení předmětů se jedná o vybudování 

nového vstupního objektu do areálu. 

Datum podání žádosti 10.4.2018 Slavnostní podpis RoPD 29.11.2018

Datum schválení 30.7.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 4.8.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 33 059 738,64 Kč Z toho podíl EU 27 663 877,84 Kč

Z toho podíl SR   4 881 860,80 Kč

Vlastní zdroje 514 000,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 33 059 738,64 Kč

S 0,00 Kč

Rozvoj depozitárního areálu 

Čelákovice II.

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2018 2019 2020 2021

15 391 343,64 Kč150 000,00 Kč 698 600,00 Kč 16 819 795,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
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Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Předmětem projektu je provedení kompletní restaurátorské obnovy 
unikátních sbírkových předmětů - 3 parních lokomotiv, které jsou součástí 
sbírky Železničního muzea NTM.  
Všechny tři lokomotivy sdílí společný osud. Lokomotivy se v současné době 
nachází v Železničním depozitáři NTM v Chomutově, který však NTM pro 
depozitární účely získalo až v roce 2012. Před jejich převezením do 
depozitáře v Chomutově tyto lokomotivy byly často uchovávány pod širým 
nebem, což postupně ještě zhoršovalo jejich technický stav. Některé 
lokomotivy byly do depozitáře převezeny teprve nedávno, protože byly na 
základě nájemních smluv vypůjčeny železničním spolků za účelem jejich 
zrestaurování, případně zprovoznění. Veškeré pokusy, ať již ze strany NTM či 
zmíněných spolků, o záchranu vybraných lokomotiv však dopadly neúspěšně. 
Důvodem toho je především časová, finanční i odborná náročnost kompletní 
restaurátorské obnovy parních lokomotiv. Součástí projektu je rovněž 
instalace zabezpečovacích systémů do objektu Montovny. 
 

Souhrnný rozpočet   

Stavební práce a nemovitosti   641 203,81 Kč 
Nákup služeb – hlavní aktivity 22 808 500,00 Kč 
Nákup služeb – vedlejší aktivity 3 740 110,00 Kč 
Projektová dokumentace 0,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 0,00 Kč 
Osobní mzdové náklady 0,00 Kč 
Publicita projektu 30 250,00 Kč 
Vlastní zdroje NTM 6 050,00 Kč 

Celkem 27 226 113,81 Kč 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je uchování kulturního bohatství České republiky zlepšením 
technického stavu a správy části sbírkového fondu NTM, konkrétně sbírky spravované 
Železničním muzeem NTM. Díky projektu zároveň bude tato část sbírkového fondu 
nově prezentována veřejnosti.  Uvedený cíl bude naplněn prostřednictvím projektu 
spočívajícího v zrestaurování unikátních sbírkových předmětů - 3 parních lokomotiv, 
které jsou součástí sbírky Železničního muzea NTM a jejich prezentace v nově 
uzpůsobených prostorách Železničního depozitáře NTM v Chomutově. V rámci 
projektu budou kompletně zrestaurovány 3 parní lokomotivy: 365.020, 210.001 
"Serenyi" a 411.019 "Conrad Vorlauf". Do projektu byly zařazeny lokomotivy, které 
jsou velmi cenné z pohledu dokumentačního a zároveň jsou v současné době 
poškozeny dlouhodobým nevyhovujícím způsobem uložení. Cílem projektu je zlepšit 
podmínky uchování sbírkových předmětů, zastavit jejich desítky let trvající degradaci a 
uvést je do vystavovatelného stavu, u jedné z lokomotiv i provozuschopného stavu. 

Projekt řeší tyto hlavní problémy: 

Projekt řeší několik problémů najednou. V rámci projektu by mělo dojít k restaurování 
třech parních lokomotiv - dvou do vystavitelného stavu a jedné dokonce do 
provozuschopného stavu. Prvním problémem je technický stav lokomotiv. Pro 
restaurování v rámci projektu byly vybrány lokomotivy, které tvoří velmi hodnotnou 
součást sbírky Železničního muzea, mají velký dokumentační význam a zároveň jsou 
v nejhorším technickém stavu. Lokomotivy jsou tak v současné době nekompletní, 
částečně rozložené, lokomotivu "Serenyi" dokonce zpracovaný restaurátorský záměr 
nazval nekompletní hromadou šrotu. 
Druhým problémem jsou nevhodné podmínky uchovávání lokomotivních sbírek. Po 
převozu do Železničního depozitáře v Chomutově se sice lokomotivy 365.020 
a 210.001 po letech devastace pod širým nebem ocitly na zastřešeném stání, ale 
i nadále trvá riziko jejich další degradace. 
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Projekt:  Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM 

Žadatel:  Národní technické muzeum 

Lokalizace:  Čelákovice, Středočeský kraj 

 
 

 

Anotace: 

Předmětem projektu je provedení kompletní restaurátorské obnovy unikátních sbírkových předmětů, třech parních 

lokomotiv, které jsou součástí sbírky Železničního muzea NTM. Lokomotivy jsou v současné době uchovávány 

v nevyhovujících podmínkách a jejich technický stav a nekompletnost neumožňuje jejich prezentaci veřejnosti. 

Lokomotivy budou přesunuty do objektu Montovny, který je pro jejich bezpečné uložení připraven. Součástí projektu je 

rovněž instalace zabezpečovacích systémů do objektu Montovny.   
 

 

 

Datum podání žádosti 4.4.2018 Podpis RoPD 29.11.2018

Datum schválení 29.6.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR 1.8.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 27 226 113,81 Kč Z toho podíl EU 23 137 054,23 Kč

Z toho podíl SR   4 083 009,58 Kč

Vlastní zdroje 6 050,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 27 226 113,81 Kč

S 0,00 Kč

Restaurování kolejových vozidel 

ze sbírky Železničního muzea 

NTM

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2018 2019 2020 2021

11 468 794,25 Kč272 985,50 Kč 6 320 841,25 Kč 9 163 492,81 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
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Šternberské hradní návrší "Čas proměn hradního parku a podhradí"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí stav: 

Hrad Šternberk je jedním z nejstarších a nejnavštěvovanějších historických 
objektů na severní Moravě, který nabízí jednu z nejkvalitnějších expozic umění 
a architektury od gotiky po 20. století. Připravovaný projekt obnovuje vybrané 
části areálu hradu Šternberk, které jsou z technického hlediska ve velmi 
špatném až havarijním stavu. U předmětných stavebních objektů to budou 
první zásadní stavební zásahy od jejich poslední přestavby hradu zahájené roku 
1886 – velmi dlouhou dobu tedy nebyly výrazně obnovovány. V projektu se 
bude obecně jednat o obnovovací práce (i havarijního stavu), restaurátorské 
práce, nový informační systém (cedule) a prezentaci (expozice, digitalizace 
v expozici). Projekt rovněž zvýší ochranu a zabezpečení památky, obnovuje 
a nově nastavuje využití parku. 

 

 

Souhrnný rozpočet   

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy 34 456 504,33 Kč 
Zabezpečení výstavby 1 823 084,97 Kč 
Projektová dokumentace 1 078 500,14 Kč 
Pořízení dlouhodobého hm. majetku  512 528,53 Kč 
Administrace, mzdy, odvody 0,00 Kč 
Služby (BOZP, TDI, AD, AVZ) 10 132 604,00 Kč 
Publicita projektu 45 000,00 Kč 
Pořízení majetku a vybavení 951 778,00 Kč 
Vlastní zdroje NPÚ 954 352,00 Kč 

Celkem      49 954 352,00 Kč 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je výrazné zlepšení technického stavu kulturní památky, která 
je jednou z dominant olomouckého regionu, což přispěje ke zvýšení atraktivity celého 
území. 

 
Hlavní cíl byl následně konkretizován do několika dílčích cílů:  

1. Obnova některých dosud opomíjených částí areálu hradu, jejich revitalizace, 
rekonstrukce a dobudování infrastruktury.  

2. Výrazné rozšíření využití celého areálu hradu Šternberk, který se tak stane 
současným pohledem do budoucnosti provozu nemovité kulturní památky.  

3. Zvýšení atraktivnosti dolního nádvoří, navazující na městskou památkovou zónu. 
Výstup projektu nabídne technické stavby a novou infrastrukturu u přístupové cesty 
do areálu a pokračuje v celém prostoru parku.  

4. Při obnově a dobudování parku bude respektováno zachování historické autenticity 
hradního areálu. Areál hradu má velký potenciál obohatit město o velmi atraktivní 
plochy pro kulturní, společenské i rekreační využití.  

5. Zapojení veškerých prostor do systému edukativních aktivit objektu státního hradu 
Šternberk pro dětské i dospělé návštěvníky.  

6. Významné rozšíření možnosti stávající nabídky kulturně-společenských aktivit.  
 

Výstup projektu: 

Hlavním výstupem projektu je revitalizovaný památkový objekt státního hradu 
Šternberk, který tím přispěje ke zvýšení atraktivity celého území a zvýší tím svou 
návštěvnost.  
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Projekt:  Šternberské hradní návrší "Čas proměn hradního parku a podhradí" 

Žadatel:  Národní památkový ústav 

Lokalizace:  Šternberk, Olomoucký kraj 

 
 

 

Anotace: 

Některé částí areálu státního hradu Šternberk jsou z technického hlediska ve velmi špatném až havarijním stavu. 

Hlavním cílem projektu je výrazné zlepšení technického stavu kulturní památky, která je jednou z dominant 

olomouckého regionu, což přispěje ke zvýšení atraktivity celého území. Cíle bude dosaženo obnovou dožilých částí 

předmětného areálu a zpřístupněním dosud nezpřístupněných prostor. Výstupy projektu budou využívány zejména 

návštěvníky hradu. 

Datum podání žádosti    9.8.2018 Slavnostní podpis RoPD 21.12.2018

Datum schválení 26.10.2018 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum vydání dopisu MMR   5.12.2018 Předpokládané ukončení

Celková částka projektu 49 954 352,00 Kč Z toho podíl EU 41 650 000,00 Kč

Z toho podíl SR   7 350 000,00 Kč

Vlastní zdroje      954 352,00 Kč

TERMÍNY

ROZPOČET

Celkový rozpočet

P 49 954 352,00 Kč

S 0,00 Kč

Šternberské hradní návrší – čas 

proměn hradního parku a 

podhradí

2016 2017

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2018 2019 2020 2021

6 583 294,21 Kč2 054 096,00 Kč 14 019 609,79 Kč 27 297 352,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, SPECIFICKÝ CÍL 3.2 

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů 

 

Tento specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy, prostřednictvím rozvoje a využití IKT systémů. Celková 

alokace činí 382 milionů EUR. Pro oblast kultury jsou důležité zejména následující podopatření: 

eGovernment 

Podpora projektů z oblasti eGovernmentu a informačních a komunikačních systémů veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, 

aplikací a datového fondu veřejné správy a jeho publikování, včetně cloudových řešení. Cílem je efektivní a bezpečné využívání jednotlivých agend na 

principu “open data“, využívání pořízených dat, založeného na zásadě sdílení pořízených dat a jejich přístupnosti dalším subjektům veřejné správy i mimo ni. 

Dalším typem projektů je zajištění úplného elektronického podání a elektronizace agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement, eSbírka, 

eLegislativa, elektronické identifikace, autentizace a autorizace). Příkladem nových funkcionalit může být samoobslužné získání výpisů z některých registrů 

veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě; propojování datového fondu veřejné správy, vybudování centralizovaných agentových 

informačních systémů veřejné správy, aby umožňovaly sdílení dat; zajištění provozní spolehlivosti, bezpečnosti, provozního a bezpečnostního dohledu, 

propojení významných IS a prvků kritické infrastruktury s dohledovým systémem; interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU. 
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Kybernetická bezpečnost 

Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti jsou podporovány projekty orgánů veřejné moci zaměřené na ochranu informačních a komunikačních (včetně 

radiokomunikačních) technologií VS včetně její infrastruktury, a to v souladu se standardy definovanými v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti – vznik a vybavení dohledových center, projekty implementující technická opatření stanovená v ZKB (redundantní řešení apod.). 

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 

Vytváření nových a modernizace stávajících informační a komunikačních systémů pro potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS v oblasti spisové služby, 

archivnictví, vládního spojení, informačních systémů pro potřeby samosprávných agend, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, technologií. Novou 

funkcionalitou může být například samoobslužný proces pro úředníky VS; integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení s dalšími 

orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy; interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU, např. implementací 

systému dle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru; logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních IS v rámci OVM. 

Projekty realizované v rámci SC 3.2  

Č. Projekt Žadatel Podíl EU Podíl SR Rozpočet celkem 

1.  Systém Národního agregátora - Czechiana Ministerstvo kultury 287 762 918,44 Kč 161 731 645,56 Kč 449 494 564,00 Kč 

2.  Národní eKnihovna  Národní knihovna 104 356 738,71 Kč 39 393 261,29 Kč 143 750 000,00 Kč 

3.  
Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních  
sbírek a agend - ELVIS 

Ministerstvo kultury 99 846 332,29 Kč 23 634 167,71 Kč 123 480 500,00 Kč 

4.  Rejstřík církví a náboženských společností – RCNS  Ministerstvo kultury 30 655 461,25 Kč 7 256 313,75 Kč 37 911 775,00 Kč 

5.  Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém – JEGIS Ministerstvo kultury 55 047 567,57 Kč 13 030 057,43 Kč 68 077 625,00 Kč 

6.  Resortní informační systém elektronické spisové služby MK ČR – ESSL  Ministerstvo kultury 79 851 419,47 Kč 18 901 263,53 Kč 98 752 683,00 Kč 

7.  Resortní informační systém podpory facility managementu MK ČR – CAFM  Ministerstvo kultury 69 903 469,99 Kč 16 546 530,01 Kč 86 450 000,00 Kč 

8.  Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) Ministerstvo kultury 166 440 391,30 Kč 39 397 342,20 Kč 205 837 733,50 Kč 

 CELKEM  893 864 299,02 Kč 319 890 581,48 Kč 1 213 754 880,50 Kč 
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Systém Národního agregátora - Czechiana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   168.789.377,- Kč 

 Softwarové řešení    187.064.383,- Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   452.262.835,- Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 09. 2017 30. 09. 2017 
Analytická fáze 01. 10. 2017 31. 12. 2017 
Realizační fáze HW 01. 01. 2018 31. 12. 2018 
Implementační fáze 01. 01. 2019 20. 05. 2020 
Testování a pilotní provoz 03. 06. 2020 30. 10. 2020 
Ostrý provoz 01. 11. 2020 31. 10. 2025 

Cíle projektu: 

 budou vytvořeny systémy pro podporu digitalizace, konsolidace a dlouhodobé 
archivace datového fondu kulturních objektů z více institucí, 

 propojení a konsolidace dat kulturního dědictví bude zahrnovat doplnění dat 
o další informace a vazby kulturních objektů přes jednotně řízené a sdílené kulturní 
slovníky (tezaury); veškerá publikovaná a archivovaná data budou podléhat 
systému schvalování garanty kvality (sektorovými agregátory) za jednotlivé oblasti, 

 budou vytvořeny systémy pro publikování a sdílení digitalizovaného datového 
fondu kulturních objektů; kulturní objekty s geografickými informacemi budou 
publikovány v mapovém podkladu, 

 bude vytvořen systém na poskytování dat kulturních objektů postavený na principu 
„opendata“, 

 vznikne podpora pro zpřístupnění a tvorbu prezentací nad konsolidovaným datovým 
fondem pro další subjekty veřejné správy (instituce v oblasti kultury, policie, pojišťovny, 
územně správní celky, školství, …), 

 bude umožněno elektronické podání návrhu na evidenci nového nebo zpřesnění dat již 
evidovaného objektu kulturního dědictví prostřednictvím řízených sběrových kampaní 
(podání nebude obsahovat žádná osobní data), 

 interoperabilita v rámci projektu Czechiana a jeho integrovaných systémů umožní 
centralizované předávání a propagaci kulturního dědictví ČR na evropském kulturním 
portálu Europeana. 

Výstupy projektu: 

 Dlouhodobé uchování digitalizovaných objektů kulturního dědictví. 

 Podpora importu dat kulturního dědictví. 

 Podpora efektivní uživatelské validace a schvalování import. dat kulturního dědictví. 

 Automatizovaná podpora zkvalitnění ukládaných či již uložených dat.  

 Podpora prezentace a využití uložených objektů kulturního dědictví. 

 Podpora pro organizaci sběru doplňujících informací ke stávajícím objektům nebo nových 
objektů kulturního dědictví od veřejnosti. 
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Projekt:  Systém Národního agregátora - Czechiana 

Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 
 

 

Anotace: 

Czechiana je hlavním strategickým záměrem stran digitalizace kulturního dědictví jako součást programového 

prohlášení Vlády ČR v podobě závazku prosadit nový model prezentace ČR v zahraničí, založený mj. na vývozu českého 

umění a kultury, a to směrem k panevropskému projektu Europeana. 

 

Datum podání na OHA    1.12.2016 Datum stanovení výdajů 1.11.2017

Datum schválení OHA 13.1.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   17.3.2017 Předpokládané ukončení 31.12.2021

Datum schválení žádosti 11.8.2017

Celková částka projektu 449 494 564,00 Kč Z toho podíl EU 287 762 918,44 Kč

Z toho podíl SR 68 115 041,56 Kč

Vlastní zdroje 93 616 604,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 449 494 564,00 Kč

S 4 030,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Systém Národního agregátora - 

"Czechiana"

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 57 896 967,00 Kč 151 325 379,00 Kč 151 133 717,00 Kč 89 138 501,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 4 030,00 Kč
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Národní eKnihovna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   37.600.500,00 Kč 

 Softwarové řešení    88.317.256,00 Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   113.177.760,00 Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 07. 2017 11. 09. 2018 
Výběr dodavatele 11. 09. 2018 30. 09. 2019 
Realizace 01. 10. 2019 30. 09. 2020 
Testovací fáze 01. 10. 2020 31. 12. 2020 
Ostrý provoz 01. 01. 2021 31. 12. 2025 

Cíle projektu: 

Záměrem projektu je vytvořit nový podpůrný informační systém Národní eKnihovna, 
který posune Národní knihovnu ČR do 21. století, a to především efektivním řízením 
vztahů s uživateli, nabídkou moderních služeb poskytovaných široké odborné i laické 
veřejnosti, ale i aktuálních technologických platforem a nasazováním nových ICT 
technologií, především pak mobilních zařízení, čteček čárového kódu nebo RFID čteček, 
bezkontaktních čipových karet atp. Tyto uživatelské funkcionality nového informačního 
systému lze shrnout do následujících bodů: 

• Nová, uživatelsky přívětivá správa profilového účtu, napojení na sociální sítě. 

• Nová možnost uživatelských plateb elektronickou formou. 

• Zpřístupnění aktuální produkce e-knih v rámci zajištění rovného přístupu ke 
kulturnímu a vědeckému dědictví v digitální podobě. 

• Možnost konzumace digitálních děl. 

• Nástroj pro vědecké pracovníky pro moderní vědeckou práci s digitálním obsahem. 

• Zpřístupnění seznamu děl nedostupných na trhu a děl vydávaných na nekomerčním 
principu – různé formy zpřístupnění. 

Národní knihovně ČR projekt umožní vytváření a rozvoj datových skladů a implementaci 
moderních analytických a manažerských nástrojů pro podporu při rozhodování, řízení 
a provozních činností, např. reporting, vytěžování dat pomocí nástrojů business intelligence, aj.  

Dílčí cíle projektu proto směřují zejména na: 

• Řešení výkonů spojených s autorskými právy dle aktuální legislativy. 

• Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů. 

• Kontrolované užití autorských děl včetně finančního vypořádání ve vztahu k autorům, 
resp. nositelům autorských práv. 
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Projekt:  Národní eKnihovna 

Žadatel:  Národní knihovna  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 
 

Anotace: 

Národní eKnihovna je v souladu s trendy v kulturně rozvinutých zemích světa, kde dochází k přeměně klasických 

knihoven na moderní kulturně vzdělávací a kreativní centra. Národní knihovna ČR je vlastníkem největšího souboru 

papírové i digitalizované literatury, monografií, hudebnin, map a grafik v České republice, které po digitalizaci budou 

nabídnuty ke komfortnímu využití nejširší laické i odborné veřejnosti, což bude zcela nová kvalitativní úroveň služby. 

Datum podání na OHA    16.8.2017 Datum stanovení výdajů 11.9.2018

Datum schválení OHA 26.9.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   27.9.2017 Předpokládané ukončení 31.12.2020

Datum schválení žádosti 21.6.2018

Celková částka projektu 143 750 000,00 Kč Z toho podíl EU 104 356 738,71 Kč

Z toho podíl SR 24 697 017,29 Kč

Vlastní zdroje 14 696 244,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 143 750 000,00 Kč

S 5 392 244,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Národní eKnihovna

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 5 392 244,00 Kč 313 273,00 Kč 70 157 636,00 Kč 67 886 847,00 Kč

0,00 Kč 5 392 244,00 Kč 0,00 Kč
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Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend - ELVIS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   2.904.000,00 Kč 

 Softwarové řešení    119.911.000,00 Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   53.240.000,00 Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 06. 2017 14. 06. 2017 
Předinvestiční fáze 15. 06. 2017 30. 04. 2018 
Investiční fáze 01. 05. 2018 30. 04. 2020 
Testovací fáze 01. 05. 2020 28. 02. 2021 
Udržitelnost 01. 12. 2021 30. 11. 2026 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je vytvoření nového informačního systému ELVIS – Národní platformy pro 
elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend jako evidenčního systému, 
který nahradí morálně a technologicky zastaralý stávající produkt DEMUS a na nějž 
budou moci efektivně přejít i další uživatelé/správci sbírek muzejní povahy, kteří dosud 
využívali komerční nebo jiné alternativní programy, nebo s digitalizací evidence sbírky 
dosud nezapočali. Jedním ze základních požadavků na nový evidenční systém bude tedy 
i migrace dat z původních systémů evidence (s minimální ztrátou) při využití všech výhod 
a zkušeností. Nový systém musí rovněž splňovat požadavek muzeí na přímou 
interoperabilitu s Centrální evidencí sbírek (dále také "CES") vedenou MK ČR 
a zajišťovanou programem "CES on-line" bez nutnosti vedení dvojí paralelní evidence, 
jak je tomu dosud.  

Dílčí cíle projektu:  

 Správa a evidence sbírkových předmětů muzejní povahy v IS ELVIS. 

 On-line přístup k vybraným službám IS ELVIS. 

 Zefektivnění výkonu a elektronické vedení agend státní správy. 

 Zajištění stability a bezpečnosti IS ELVIS. 

 Naplnění požadavků zákona o ISVS. 

Výstupy projektu: 

 Bezpečný a stabilní IS ELVIS 

 Funkcionality IS ELVIS 
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Projekt:  Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních 
sbírek a agend - ELVIS 

Žadatel:  Ministerstvo kultury 

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 

 

 
 

Anotace: 
Cílem projektu je vytvoření nového informačního systému ELVIS - Národní platformy pro elektronickou správu a evidenci 
muzejních sbírek a agend jako evidenčního systému, který nahradí morálně a technologicky zastaralý stávající produkt 
DEMUS a na nějž budou moci efektivně přejít i další uživatelé/správci sbírek muzejní povahy, kteří dosud využívali 
komerční nebo jiné alternativní programy, nebo s digitalizací evidence sbírky dosud nezapočali. 

Datum podání na OHA    8.8.2017 Datum stanovení výdajů 11.9.2018

Datum schválení OHA 1.9.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   11.9.2017 Předpokládané ukončení 31.7.2021

Datum schválení žádosti 28.6.2018

Celková částka projektu 122 573 000,00 Kč Z toho podíl EU 99 116 204,99 Kč

Z toho podíl SR 23 456 795,01 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 122 573 000,00 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Národní platforma pro 

elektronickou správu a evidenci 

muzejních sbírek a agend - ELVIS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 10 500,00 Kč 14 483 030,00 Kč 52 921 640,00 Kč 55 157 830,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč



 

                Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.2  

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů 

 Dokument vznikl v rámci aktivit projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 

Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 

60 

Rejstřík církví a náboženských společností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   2.920.000,00 Kč 

 Softwarové řešení    34.967.575,00 Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   7.815.850,00 Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 04. 2018 14. 04. 2018 
Výběr dodavatele 15. 04. 2018 30. 06. 2018 
Realizace 01. 07. 2018 31. 03. 2019 
Testovací fáze 01. 04. 2019 30. 09. 2019 
Ostrý provoz 01. 10. 2019 30. 09. 2024 

Cíle projektu: 

Vedení evidence církevních a právnických osob – implementací nového informačního 
systému Rejstřík církví a náboženských společností včetně podpory zápisu církevní 
a právnické osoby do Registru osob a rozhodnutí do Registru práv a povinností. 

Zpřístupnění evidovaných údajů veřejnosti – rozšířením informačního systému 
o zpřístupnění veřejných dat Rejstříku církví a náboženských společností přes webovou 
aplikaci a přes nové rozhraní „OpenData“. 

Dlouhodobé a důvěryhodné uložení dokumentů – zavedením a integrací nové 
komponenty dlouhodobého důvěryhodného úložiště splňující požadavky nařízení EU 
910/2014 pro ukládání elektronických dokumentů i požadavky ISO 19005 pro 
dlouhodobou čitelnost dokumentů s archivační lhůtou A50 (50 let). 

 

 

Automatická aktualizace údajů církevních subjektů – implementací notifikačního mechanizmu 
na změny údajů v základních registrech Ministerstva vnitra (RUIAN, ROB, ROS) k zajištění 
zobrazení aktuálních údajů evidovaných církevních a právnických osob. 

Umožnění elektronických podání – rozšířením informačního systému o nabídku inteligentních 
formulářů podle životní situace umožňující přes Informační systém datových schránek podání 
do Rejstříku církví a náboženských společností, kde je formulář automaticky uložen a zpracován 

Podpora operací spisové služby – rozšířením informačního systému o vazbu na spisovou službu 

umožňující automatické zakládání spisů. 

Umožnění samoobslužného podepsaného výpisu – rozšířením informačního systému 
o nabídku samoobslužného výběru a tvorby elektronicky podepsaných výpisů z Rejstříku církví 
a náboženských společností. 

Zajištění nezávislosti Rejstříku církví a náboženských společností na integrovaných systémech 
– vytvořením a zapojením nové integrační platformy ke komunikaci se základními registry 
Ministerstva vnitra a dalšími Informačními systémy veřejné správy. 

Automatická notifikace změn dat – rozšířením informačního systému o konfigurovatelný 
systém automatických notifikací ke sledovaným změnám dat. 
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Projekt:  Rejstřík církví a náboženských společností – RCNS   

Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 

 

Anotace: 

Cílem projektu je celková náhrada zastaralé architektury řešení Informační systém církví a náboženských společností, 

která postrádá integrační platformu a nevyhovuje platným normám. Bude umožněno ukládání elektronických 

dokumentů s prodloužením doby jejich čitelnosti před uložením do úložiště spolu s ošetřením jejich důvěryhodnosti ve 

shodě s požadavky nařízení EU 910/2014. V RCNS bude formou dotazů spočívajících v zadání parametrů a následné 

odpovědi zajištěn přístup k datům ze základních registrů Ministerstva vnitra (registr obyvatel a registr osob). 

Datum podání na OHA   21.8.2017 Datum stanovení výdajů 11.9.2018

Datum schválení OHA 25.9.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   27.9.2017 Předpokládané ukončení 31.12.2020

Datum schválení žádosti 26.4.2018

Celková částka projektu 37 911 775,00 Kč Z toho podíl EU 30 655 461,25 Kč

Z toho podíl SR 7 256 313,75 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 37 911 775,00 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Rejstřík církví a náboženských 

společností - RCNS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 18 941 963,00 Kč 18 969 812,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
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Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   17.968.500,00 Kč 

 Softwarové řešení    47.810.125,00 Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   31.762.500,00 Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 07. 2018 14. 07. 2018 
Analytická fáze 15. 07. 2018 15. 09. 2018 
Infrastruktura 15. 09. 2018 15. 12. 2018 
Vývojová fáze 15. 09. 2018 01. 10. 2019 
Migrace dat 01. 10. 2019 31. 01. 2020 
Testovací fáze 01. 10. 2019 31. 12. 2019 
Pilotní provoz 01. 02. 2020 31. 07. 2020 
Ostrý provoz 01. 08. 2020 31. 07. 2025 

Cílem projektu Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém je vytvoření 
a provoz informačního systému Ministerstva kultury, který bude sloužit pro 
elektronickou registraci a správu žádostí o evidenci, registraci, správu žádostí 
a administraci celého životního cyklu dotačních řízení a jednotlivých projektů. 

V rámci tohoto systému budou zpracovávána následující data: 

• Údaje o evidovaných knihovnách. 

• Údaje o osobách s povolením k restaurování. 

• Údaje o periodickém tisku. 

 

Systém bude zajišťovat následující služby: 

• Jednotný systém legislativou dané evidence kulturních subjektů napříč odbory MK. 

• Jednotný elektronický systém pro administraci dotačních řízení MK. 

• Zvýšení komfortu uživatelů a elektronizace celého životního cyklu dotačních řízení 

a evidencí – celoplošná dostupnost pro všechny cílové skupiny, propojení s již existujícími 

centrálními systémy/ISVS 

• Přehledná evidence, reportování, analýzy a evaluace podpořených projektů u dotačních 

řízení v rámci celé agendy MK. 

• Jednotné, přístupné a neduplicitní výstupy pro strategické plánování, auditing, 

zpřístupňování a statistické údaje. 

• Přesné zmapování velké části procesních agend MK. 

• Snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému. 
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Projekt:  Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém   

Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 

 

Anotace: 

V rámci projektu bude vybudován a zprovozněn Jednotný evidenční grantový a dotační systém (dále JEGIS). Tento 

informační systém řeší potřebu Ministerstva kultury elektronizace všech procesů, spojených s administrací dotačních 

titulů a některých zákonných evidencí v působnosti Ministerstva kultury. Vybudování JEGIS umožní snížit administrativní 

náročnost, zvýšit efektivitu těchto procesů, zvýší relevantnost a výtěžnost ekonomických dat a zlepšit informovanost 

veřejnosti. 

Datum podání na OHA    18.8.2017 Datum stanovení výdajů 11.9.2018

Datum schválení OHA 25.9.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   27.9.2017 Předpokládané ukončení 31.12.2020

Datum schválení žádosti 26.4.2018

Celková částka projektu 68 077 625,00 Kč Z toho podíl EU 55 047 567,57 Kč

Z toho podíl SR 13 030 057,43 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 68 077 625,00 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Jednotný evidenční grantový a 

dotační informační systém - 

JEGIS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 16 324 110,00 Kč 32 648 220,00 Kč 19 105 295,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
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Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   46.633.348,00 Kč 

 Softwarové řešení    52.033.335,00 Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   67.861.665,00 Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 06. 2018 01. 06. 2018 
Analytická fáze 01. 06. 2018 06. 09. 2018 
Implementace 07. 09. 2018 16. 05. 2019 
Testování a pilotní provoz 17. 05. 2019 31. 10. 2019 
Administrativa projektu 01. 11. 2019 28. 02. 2020 
Ostrý provoz 01. 03. 2020 28. 02. 2025 

Cíle projektu: 

• Vybudování komplexního Resortního informačního systému elektronické spisové 
služby Ministerstva kultury ČR pro zajištění agendy spisové služby a archivnictví, 
který bude napojen na interní informační systémy a bude umožňovat elektronizaci 
celého procesu vedení elektronické spisové služby pro zajištění kompletního cyklu 
oběhu dokumentů pro ministerstvo a vybrané resortní příspěvkové organizace 
a archivnictví v úplném zákonném rozsahu. Informační systém bude nasazen 
s bezpečnostními prvky vyžadovanými zákonem o kybernetické bezpečnosti 
a souvisejícími vyhláškami a zajištění plnění povinností podle Obecného nařízení  

 

 

 

 

 

• Vybudování komplexního resortního řešení pro potřeby ministerstva a jeho příspěvkových 
organizací umožní nastavení nejen jednotného technologického prostředí, ale zejména 
unifikaci standardních procesů v oblasti vedení elektronické spisové služby a tím zajistí 
legislativně správné a metodicky jednotné prostředí, které prostřednictvím jednotného 
nástroje zajistí harmonizaci vybraných agend a procesů napříč resortem. 

• Vybudování rozhraní pro předávání dat do spisovny při úplném splnění požadavků 
vyplývajících z Národního standardu pro elektronické spisové služby. 

• Vybudováním komplexního resortního řešení dojde k zajištění konsolidovaného 
technického řešení, které kromě metodické harmonizace dovolí koncovým uživatelům 
volbu klíčových parametrů služeb elektronické spisové služby a umožní tak, mimo jiné, 
srovnání vybraných metrik napříč resortem. 

Výstup projektu: 

Architektura řešení je navržena tak, aby odpovídala podmínkám definovaným v zákoně 
o kybernetické bezpečnosti, včetně jeho prováděcích předpisů pro významný informační 
systém. Dojde k napojení na základní registry Ministerstva vnitra. Elektronická spisová služba 
bude provozována na dostatečně dimenzovaném hardware ve dvou vzájemně geograficky 
oddělených datových centrech, což zajistí předpoklady pro provoz bez výpadků v průběhu práce 
s elektronickou spisovou službou, naplní předpoklady pro dostatečnou provozní spolehlivost 
a bezpečnost. 
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Projekt:  Resortní informační systém elektronické spisové služby MK ČR 

Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 
 

 
 
Anotace: 
Cílem projektu je vytvořit moderní, ucelený a mobilní nástroj pro podporu chodu celého resortu ve formě komplexního 
Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR. Tento systém umožní ministerstvu 
a jeho příspěvkovým organizacím centrální komplexní správu, řízení a dosažitelnost dokumentů a spisů v elektronické 
podobě. Implementace elektronické spisové služby je nezbytný krok vedoucí k úplnému elektronickému podání. 

Datum podání na OHA    18.8.2017 Datum stanovení výdajů 11.9.2018

Datum schválení OHA 22.9.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   27.9.2017 Předpokládané ukončení 31.12.2020

Datum schválení žádosti 14.5.2018

Celková částka projektu 98 752 683,00 Kč Z toho podíl EU 79 851 419,47 Kč

Z toho podíl SR 18 901 263,53 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 98 752 683,00 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Resortní informační systém 

elektronické spisové služby 

Ministerstva kultury ČR - ESSL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 2 969 333,00 Kč 95 783 350,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
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Resortní informační systém podpory facility managementu MK ČR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   31.788.673,00 Kč 

 Softwarové řešení    54.166.662,00 Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   58.779.670,00 Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 01. 2018 01. 01. 2018 
Předimplementační etapa  01. 01. 2018 07. 05. 2019 
Implementační etapa 08. 05. 2019 31. 05. 2020 
Ostrý provoz/udržitelnost 01. 06. 2020 31. 05. 2025 

Cíl projektu: 

Cílem projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu 
Ministerstva kultury ČR je zavedení a následné poskytování nástroje pro elektronizaci 
oblasti FM resortu MKČR, který umožní efektivní správu agendy FM a to vše v souladu 
s českou legislativou. Facility management je oblast, která zajišťuje provoz a rozvoj 
infrastruktury a souvisejících služeb, které podporují a zvyšují efektivnost fungování 
organizace. Zahrnuje správu budov, správu infrastruktury organizace, nákup podpůrných 
služeb a celkové slaďování pracovního prostředí organizace. 

Řešením je vybudování komplexního resortního IS CAFM pro zajištění agendy správy a údržby 
majetku, který bude napojen na interní IS žadatele (ekonomický IS, spisová služba, základní 
registry) a bude umožňovat elektronizaci celého procesu evidence, správy, údržby a vyřazování 
majetku v úplném rozsahu kompletních procesů FM definovaných v ČSN EN 15221-5 „Facility 
management – Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu“. 

Dílčí cíle projektu:  

 Vybudování komplexního resortního CAFM řešení. 

 Vybudování rozhraní pro výměnu informací a dat. 

 Jednotné legislativní a metodické prostředí resortu. 

 Jednotné technické řešení v rámci resortu MKČR. 

Výstupy projektu: 

 Bezpečný a stabilní IS CAFM 

 Nové funkcionality IS CAFM 
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Projekt:  Resortní informační systém podpory facility managementu MK ČR 

Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 

Anotace: 

Projekt řeší dodání a integraci IS pro podporu veškerých agend souvisejících se správou a údržbou všech typů majetků, 

v celém životním cyklu, a to pro MK ČR a všechny PO resortu tak, aby všechny zákonem požadované agendy a povinnosti 

ve vztahu k hospodaření s majetkem byly nasazením tohoto SW nástroje podstatně zkvalitněny, zefektivněny, zrychleny, 

aby evidenční a rozhodovací procesy byly povýšeny na novou kvalitativní úroveň správy majetku a celkové optimalizace 

řídicích a podpůrných procesů. 

Datum podání na OHA    18.8.2017 Datum stanovení výdajů 11.9.2018

Datum schválení OHA 25.9.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   27.9.2017 Předpokládané ukončení 31.12.2020

Datum schválení žádosti 15.5.2018

Celková částka projektu 86 450 000,00 Kč Z toho podíl EU 69 903 469,99 Kč

Z toho podíl SR 16 546 530,01 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 86 450 000,00 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Resortní informační systém 

podpory facility managementu 

Ministerstva kultury ČR - CAFM

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč 54 022 006,00 Kč 32 391 994,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
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Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Základní TTD: 

Robustní infrastrukturní a technologické řešení 

 Hardwarová infrastruktura   41.797.324,10 Kč 

 Softwarové řešení    161.237.959,40 Kč 

 Provoz v době udržitelnosti (5 let)   67.614.700,00 Kč 

Důraz na bezpečnost a kompatibilitu 

 Připravován se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 

 Architektura v souladu s Národním architektonickým plánem 

 GDPR ready 

 Georedundantní řešení (dvě oddělená datová centra) 

Orientační harmonogram 

Fáze projektu Počátek Konec 

Start projektu 01. 08. 2017 14. 08. 2017 
Analytická fáze 15. 08. 2017 30. 04. 2019 
Infrastruktura 01. 05. 2019 30. 11. 2019 
Implementace 01. 12. 2019 30. 04. 2020 
Testovací fáze 01. 05. 2020 31. 10. 2020 
Ostrý provoz 01. 11. 2020  
Udržitelnost 01. 03. 2021 28. 02. 2026 

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení ekonomického informačního systému 
v rámci resortu MK jako významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické 
agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích resortu MK. Realizace 
projektu umožní zaměřit zdroje a pozornost samotnému výkonu vedení ekonomické 
agendy jednotlivými organizacemi resortu a odstraní pracnost spojenou s chodem 
a metodickým nastavením EKIS v každé organizaci.  

Dílčí cíle projektu:  

 vytvoření a implementace resortního informačního systému ERP MK, který umožní 
efektivní správu ekonomické agendy v souladu s českou legislativou, 

 nastavení ERP v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK, 

 nasazení ERP u všech organizací v resortu MK, 

 zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat, zabránění únikům 
informací a posílení kybernetické bezpečnosti. 

Očekávané přínosy: 

Přínosy zavedení centrálního ERP v resortu se projeví v: 

 konzistentním způsobu vedení ekonomické agendy ve všech organizacích resortu, 

 snížené pracnosti spojené se samotným výkonem ekonomické agendy, 

 zvýšené kvalitě výstupů, odstranění omylů díky automatizaci činností, 

 aktuální dostupnosti ekonomických údajů v rámci celého resortu, 

 eliminovaní činností spojených s chodem EKIS v jednotlivých organizacích resortu, 

 zvýšení kvality/aktuálnosti technického řešení. 
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Projekt:  Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning)  

Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

 

 

Anotace: 

Cílovým stavem je zavedení jednotného IS ERP, pro potřeby Ministerstva kultury a jím zřizovaných příspěvkových 

organizací. Toto řešení bude otevřené, s možností přistoupení jakékoliv nově zřízené příspěvkové organizace resortu MK 

ČR k tomuto centrálnímu systému. Výstupem projektu bude nově implementované resortní ERP, které kompletně 

nahradí původní řešení MK i resortních organizací, skládající se z vlastního IS ERP (dílo), HW řešení a SW licencí 

potřebných pro chod IS ERP. 

Datum podání na OHA    16.8.2017 Datum stanovení výdajů 11.9.2018

Datum schválení OHA 22.9.2017 Podpis smlouvy s GD rozpracována

Datum podání žádosti   27.9.2017 Předpokládané ukončení 31.12.2020

Datum schválení žádosti 15.5.2018

Celková částka projektu 205 837 733,50 Kč Z toho podíl EU 166 440 391,30 Kč

Z toho podíl SR 39 397 342,20 Kč

Vlastní zdroje 0,00 Kč

ROZPOČET

TERMÍNY

Celkový rozpočet

P 205 837 733,50 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Resortní informační systém ERP 

(Enterprise Resource Planning)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 2 752 450,00 Kč 56 991 947,50 Kč 146 093 336,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, SPECIFICKÝ CÍL 4.1 

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech  

a aktivizace místního potenciálu 

 

 

Specifický cíl 4.1 je koncipován tak, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu 
venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních 
služeb a dopravní obslužnosti. 
Integrovaný nástroj představuje speciální mechanismus pro zacílení finančních prostředků EU, který umožňuje vícefondové financování komplexnějších 
projektových záměrů. 
Pro období 2014-2020 strukturální politiky Evropské unie jsou k dispozici tři typy integrovaných nástrojů: 

• Integrovaná územní investice (ITI – Integrated Teritorial Investment) 
• Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD – Comunity Led Local Development) 

Nástroje ITI/ IPRÚ zohledňují širší vazby mezi centrem (jádrovým městem) a jeho spádovým územím. 
CLLD je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. 
Podmínkou realizace každého integrovaného nástroje je zpracovaná a schválená integrovaná strategie, a to v souladu s Národním dokumentem k územní 
dimenzi ČR pro programové období 2014 – 2020. 
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Projekty schválené do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1. 

 

Č. Projekt Žadatel  Podíl SR Rozpočet celkem 

1 
Státní hrad Šternberk – restaurování souboru kachlových 
kamen 

Národní památkový ústav 1 475 000,00 Kč 263 394,73 Kč 1 738 394,73 Kč 

2 NKP hrad Švihov – obnova vodního příkopu Národní památkový ústav 2 804 730,11 Kč 356 342,37 Kč 3 161 072,48 Kč  

3 
NKP zámek Třeboň – Obnova komunikace a mobiliáře 
v zámeckém parku 

Národní památkový ústav 4 745 368,48 Kč 249 756,24 Kč 4 995 124,72 Kč 

4 NKP hrad Velhartice – šumavská klenotnice Národní památkový ústav 2 835 749,05 Kč 2 005 390,71 Kč 4 841 139,76 Kč 

5 
NKP Náměšť nad Oslavou – restaurování plastik na 
vstupním mostě 

Národní technické muzeum 406 737,75 Kč 21 407,25 Kč 428 145,00 Kč 

6 
NKP Klášter Zlatá Koruna – obnova prostoru pro 
historické záchody ve velkém konventu 

Národní památkový ústav 701 385,95 Kč 36 915,05 Kč 738 301,00 Kč 

 CELKEM  12 968 971,34 Kč 2 933 206,35 Kč 15 902 177,69 Kč 
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Projekty plánované do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1. 

Č. Projekt Žadatel Podíl EU Podíl SR Rozpočet celkem 

1 NKP Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě Národní památkový ústav       3 281 482,65 Kč 172 709,62 Kč 3 454 192,27 Kč 

2 
NKP hrad a zámek Horšovský Týn – obnova hlásky v 
parku 

Národní památkový ústav 9 656 907,13 Kč 508 258,27 Kč 10 165 165,40 Kč 

3 
NKP SH Lipnice nad Sázavou – obnova šindelových střech 
a osvětlení nádvoří 

Národní památkový ústav 2 850 000,00 Kč 1 922 928,00 Kč 4 772 928,00 Kč 

4 Expozice středověkých stavebních strojů  Národní technické muzeum     17 311 371,00 Kč 917 174,79 Kč 18 228 545,79 Kč 

5 Státní zámek Valtice – zahradnictví – turistický cíl Národní památkový ústav 5 000 002,00 Kč 262 158,00 Kč 5 262 160,00 Kč 

6 
SZ Kunštát – restaurování portrétů a podlahy v Rytířském 
sále 

Národní památkový ústav 1 568 970,00 Kč 82 580,00 Kč 1 651 550,00 Kč 

7 
NKP zámek Krásny Dvůr – obnova drobných staveb 
v zámeckém parku 

Národní památkový ústav 2 099 500,00 Kč 110 500,00 Kč 2 210 000,00 Kč 

 CELKEM  41 768 232,78 Kč 3 976 308,68 Kč 45 744 541,46 Kč 

 



 

                Operační program Zaměstnanost  

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 

 

 
 

 

 

Operační program Zaměstnanost pokrývá oblasti podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních 

inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu 

podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru. 
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Projekty realizované z Operačního programu Zaměstnanost 

Č. Projekt Žadatel Podíl EU  Podíl SR  Rozpočet celkem 

1 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK Ministerstvo kultury 36 975 287,33 Kč 8 750 554,34 Kč 45 725 841,67 Kč 

2 
Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních 
průmyslů Ministerstvem kultury 

Ministerstvo kultury 16 396 419,71 Kč 3 880 369,09 Kč 20 276 788,80 Kč 

3 Dětská skupina Národní divadlo 1 264 896,00 Kč 1 264 896,00 Kč 2 529 792,00 Kč 

4 Systém vnitřního vzdělávání zaměstnanců NPÚ 
Národní památkový 
ústav 

33 117 682,22 Kč 7 837 615,30 Kč 40 955 297,52 Kč 

 
 

Projekty plánované do Operačního programu Zaměstnanost, v různých fázích hodnocení. 

Č. Projekt Žadatel Podíl EU  Podíl SR  Rozpočet celkem 

1 Kyberbezpečnost MK ČR Ministerstvo kultury 11 583 463,00 Kč 2 741 337,00 Kč 14 324 800,00 Kč 

2 Systém vnitřního vzdělávání zaměstnanců NPÚ 
Národní památkový 
ústav 

40 391 362,36 Kč 9 559 274,04 Kč 49 950 636,40 Kč 

 

 

 

Celkový rozpočet

P 14 324 800,00 Kč

S 0,00 Kč

Celkový rozpočet

P 49 950 636,40 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Projekt Kyberbezpečnost MK ČR

2016 2017 2018 2019 2020 2021

500 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 1 324 800,00 Kč

Projekt Systém vnitřního 

vzdělávání zaměstnanců NPÚ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7 492 595,50 Kč 12 487 659,10 Kč 17 482 722,70 Kč 12 487 659,10 Kč
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Projekt:  Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 

Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2016 

Předpokládané datum 
ukončení realizace: 28. 2. 2022 

Celková částka projektu: 45 725 841,67 Kč 

Z toho podíl Evropská unie: 36 975 287,33 Kč 

Z toho podíl státní rozpočet: 8 750 554,34 Kč 

Z toho podíl vlastních zdrojů: 0,- Kč 

Anotace: 

Předmětem projektu je rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury za účelem zajištění kapacity pro 

efektivní řízení a administraci projektů v resortu. Zejména se jedná o aktivity spojené s řízením samotných projektů 

a poskytováním metodické podpory pro jejich realizaci. Projektová kancelář provádí školení ve věci projektového řízení 

a v užívání nástrojů, které poskytuje a slouží jako informační základna pro celý resort kultury v oblasti projektového 

řízení. 
 

Celkový rozpočet

P 45 725 842,00 Kč

S 15 531 635,51 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Projekt Rozvoj a provoz 

projektové kanceláře Ministerstva 

kultury

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 553 661,00 Kč 8 254 390,00 Kč 6 983 558,20 Kč 6 983 558,20 Kč 6 983 558,20 Kč 13 967 116,40 Kč

1 662 521,39 Kč 8 035 057,68 Kč 5 834 056,44 Kč



 

                Operační program Zaměstnanost  

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 
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Projekt:  Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních         
  a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury  
Žadatel:  Ministerstvo kultury  

Lokalizace:  Praha, kraj Hlavní město Praha 

Datum podání žádosti: 9. 3. 2018 

Datum schválení: 16. 3. 2018 

Datum vydání dopisu MPSV: 18. 4. 2018 

Celková částka projektu: 20 276 788,80 Kč  

Z toho podíl Evropská unie: 16 396 419,71 Kč 

Z toho podíl státní rozpočet: 3 880 369,09 Kč 

Z toho podíl vlastních zdrojů: 0,- Kč 

 

Anotace: 

Cílem projektu je vytvoření komplexního strategického dokumentu, prostřednictvím jehož bude možné implementovat, 

koordinovat a řídit rozvoj a podporu kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Související vzdělávání je 

nastaveno tak, aby pokrývalo hlavní potřeby projektu a umožnilo všem zapojeným osobám maximálně efektivně 

prohloubit své dosavadní znalosti a posílit své kompetence při výkonu veřejné správy do budoucna s ohledem na vznik 

Strategie rozvoje a podpory KKP.  

Celkový rozpočet

P 20 276 788,80 Kč

S 1 377 227,33 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Projekt Zpracování systému 

rozvoje a podpory kulturních a 

kreativních průmyslů 

Ministerstvem kultury

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7 463 563,00 Kč 8 371 246,00 Kč 4 441 979,80 Kč

1 377 227,33 Kč



 

                Operační program Životní prostředí 

Ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, 

eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 

Ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, 
eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu 

 

 
 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech 

přichystáno téměř 2,506 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního 

prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí 

v prioritní ose 4. 

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat 

podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: 

- zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 

- zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 

- odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

- ochrana a péče o přírodu a krajinu, 

- energetické úspory. 



 

                Operační program Životní prostředí 

Ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, 

eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu 
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Projekty plánované do Operačního programu Životní prostředí, v různých fázích hodnocení. 

Č. Projekt Žadatel Podíl EU Podíl SR Rozpočet celkem 

1 Snížení energetické náročnosti vládních budov Ministerstvo kultury N/A N/A 50 000 000 Kč 

2 Revitalizace mokřadu Betlém 
Moravské zemské 
muzeum 

3 019 733,30 0 Kč 3 019 733,30 Kč 

3 Ostatní plánované projekty (celkem 12 projektů) N/A N/A N/A 199 691 299,70 Kč 

 

 

 

Celkový rozpočet

P 50 000 000,00 Kč

S 0,00 Kč

Celkový rozpočet

P 3 019 733,30 Kč

S 0,00 Kč

Celkový rozpočet

P 0,00 Kč

S 25 803 498,00 Kč

Celkový rozpočet

P 199 691 266,70 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

P - plán čerpání S - skutečnost čerpání

Ostatní plánované projekty (celkem 11 projektů)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

77 197 599,70 Kč 82 421 333,00 Kč 40 072 334,00 Kč

Energetická modernizace pláště objektu Hudcova 

76, Brno

2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 803 498,00 Kč

Revitalizace mokřadu Betlém
3 019 733,30 Kč

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020 2021

16 666 667,00 Kč 16 666 667,00 Kč 16 666 666,00 Kč

Projekt Snížení energetické náročnosti vládních  

budov

2016 2017 2018 2019



Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu 

s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání 
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem 

práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání 

 

 

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci 

kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 

- OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení 

principu rovného přístupu ke vzdělávání. 

- OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu 

práce. 

- OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování 

kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. 



Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu 

s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání 
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Projekty plánované do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v různých fázích hodnocení. 

 

 

 

 

  

Celkový rozpočet

P 9 377 747,50 Kč

S 0,00 Kč

Celkový rozpočet

P 124 101 252,50 Kč

S 0,00 Kč

Předprojektová příprava Schvalovací proces na OHA eGOV Proces přípravy projektové žádosti Proces schvalování projekt. žádosti Proces schvalování finančního rámce/úvazků Realizace projektu

1 Projekt Inkluze s Národním technickým muzeem

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 2 742 728,00 Kč 3 322 510,00 Kč 3 312 509,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

2 Ostatní plánované projekty (celkem 6 projektů)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 Kč 0,00 Kč 41 750 272,00 Kč 41 170 490,00 Kč 41 180 490,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Č. Projekt Žadatel Podíl EU Podíl SR Rozpočet celkem 

1 Inkluze s Národním technickým muzeem 
Národní technické 
muzeum 

N/A N/A 9 377 747,50 Kč 

2 Ostatní plánované projekty (celkem 6 projektů) N/A N/A N/A 124 101 252,50 Kč 



 

Vydává: 

Projektová kancelář Ministerstva kultury 

Národní dům na Vinohradech 

Náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2 

e-mail: projektovakancelar@mkcr.cz 

web: http://projektovakancelar.mkcr.cz  


