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Rozhodnutí o zamítnutí žádostí (Kulturní aktivity: podpora literárních akcí, vydávání 
knih a literárních časopisů) 
 
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha l – Malá Strana, jako správní orgán příslušný podle § 14m 
odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), v platném znění, vydává toto rozhodnutí ve věci žádostí o poskytnutí dotace na projekty 
vyjmenované ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

R O Z H O D N U T Í 
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha l – Malá Strana, jako správní orgán 
příslušný podle § 14m odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, 
rozhodlo ve věci níže uvedených žádostí o poskytnutí dotace  
 

t a k t o: 
Ministerstvo kultury podle § 14m odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), v platném znění, zamítá tyto žádosti o poskytnutí dotace: 
 
 

  Projekt Žadatel Odůvodnění 

1 

Blažek Petr, Pokorný 
Vojtěch, Royt Jan, 

Státníková Pavla, Macek 
Ondřej: NAVALIS Dějiny 
Svatojánských slavností v 

Praze 1715–2021 

 Muzeum Karlova mostu s.r.o. 
Titul neodpovídá zaměření 

dotačního programu, má pochybný 
přínos pro obor. 

2 

Šári Caldová: Vzpomínková 
kniha pro děti 

Atlantis Management s.r.o. 

Projekt nesplňuje podmínky 
dotačního okruhu, nejedná se o 
literaturu, ale spíše o komerční 

tiskovinu. Samotná grantová žádost 
je pak neúplná a chybně 

kalkulovaná. 

3 
Literární besedy "Jak se píše 

o ….." 
Centrum RoSa z.s. 

Akce byla vyřazena z důvodu její 
nedostatečné kvality. 
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4 

Martin Sklenář: Tři 
čarodějnice 

Defensart z.s. 

Zpracování regionálních pověstí 
nepřináší uměleckou kvalitu a 

nenabízí ani nadregionální přesah. 
Neodpovídá podmínkám dotačního 

okruhu. 

5 

Martin Sklenář: Pohádky z 
čarovného lesa 

Defensart z.s. 

Dle dodaných podkladů banální, 
bezobsažné pohádkové texty, stejně 

jako insitně působící ilustrační 
doprovod, postrádají uměleckou 

hodnotu. 

6 

Andrea Slováková: Kapitoly 
z dějin experimentálního 

filmu 
DOC.DREAM services s.r.o. 

Projekt nespadá svou náplní do 
okruhů dotačního programu MK . 

7 
František Hynek: Mudrlanti František Hynek 

Básně postrádají rytmus a výšivky 
ilustrátorky jsou značně neinvenční. 

8 

Gabriela Kontra: Rave - 
zpráva ze světa dočasné 

utopie 
Gabriela Kontra 

Projekt nespadá svou náplní do 
okruhů dotačního programu MK . 

9 

Libor Teplý, Petr Vrbacký: 
Tma a světlo 

Ing. Libor Teplý/ Fotep 

Titul neodpovídá zaměření 
dotačního programu MK. Jedná se 

o  
výtvarnou publikaci s texty pod 

fotografiemi. 

10 

David Jan Novotný: Šašour 
Lebka a opička Tonička 

Kalich- nakladatelství a knihkupectví, 
s.r.o. 

Anotace a ukázka nejsou dostatečně 
přesvědčivé. Několik přiložených 

ilustrací má charakter spíše 
rozpracovaných náčrtků a mají 

problematickou úroveň. 

11 

Vladislav Vančura: Kubula a 
Kuba Kubikula 

KAVKA - knižní a výtvarná kultura 
s.r.o. 

Přiložené nové ilustrace ke 
klasickému titulu Vladislava 

Vančury postrádají nápaditost, 
jejich černobílé a značně konvenční 

pojetí nepřekračuje dosud 
nepřekonaný ilustrační doprovod 

Zdeňka Milera. 

12 
Serge Gainbourg: Prázdno v 

srdci 
Lubor Maťa 

Nesplnění dotačních podmínek - 
chybějící součást žádosti 

13 
Alena Wagnerová: Dvojitá 

kaple 
Maraton, nakladatelství, s.r.o. Projekt je reedicí. 

14 

Milena Holcová: BUDDHA. 
Ale to je jedno 

Martin Matoušek/ ŠALVAR 

Opakovaná žádost dříve 
vyřazeného projektu. Projekt 

nespadá svou náplní do okruhů 
dotačního programu MK . 

15 

Uvedení a křty knih 
Nakladatelství Viriditas 

Matěj Senft/Nakladatelství Viriditas 
Akce byla vyřazena, neboť svým 

charakterem nespadá do žádného z 
vyhlášených okruhů.  

16 
Zeyerovy Vodňany Městská knihovna Vodňany 

Akce byla vyřazena z důvodu 
nedostatků v žádosti týkajících se 

ekonomických ukazatelů 



17 
Josef Štětka: Čínský mudrc 

Tao 
Michal Štěpánek/ Lux Projekt je reedicí. 

18 

Markéta Vaněrková: Motýlí 
kniha 

nakladatelství Barrister & Principal, s. 
r. o. 

Vyprávění je schematické a 
neživotně selankovité, ilustrace 

neinvenční a někdy až na hranici 
nevkusu. 

19 
František Adamec: Liberator 

995 se nevrátil 
Nakladatelství Epocha s.r.o. 

Titul neodpovídá zaměření 
dotačního programu MK. 

20 

Nanits Chronicles Nakladatelství Epocha s.r.o. 

Scénáristicky se jedná o přímočarý, 
neoriginální příběh s námětem. 
Kresba pak vizuálně povětšinou 

nijak nevystupuje ze záplavy 
současných mainstreamových děl. 
Projekt má navíc jasný komerční 

záměr potenciál. 

21 

Fryč Karel: Parkinson aneb 
ten Zkurvysyn Strejda 

PhDr. Karel Fryč 
Titul neodpovídá zaměření 

dotačního programu, má pochybný 
přínos pro obor. 

22 

Gabriela Kontra, Radim 
Kopáč: Jednou devadesátky, 

vždycky devadesátky 
Pulchra, s.r.o. 

Titul neodpovídá zaměření 
dotačního programu, má pochybný 

přínos pro obor. 

23 

Tapatan všem s čerty v 
zádech 

Tapatan-ostrov čtení, z.s. 

Akce byla vyřazena z důvodu 
zásadních nedostatků v žádosti, 
která je ve srovnání s ostatními 

projekty velmi stručná, a nelze z ní 
tudíž vyčíst záměr ani smysl celé 

akce. 

24 

Lucie Vlčková:  I zvířata 
mají svá práva 

Vlčková Lucie 
Titul neodpovídá zaměření 

dotačního programu, má pochybný 
přínos pro obor. 

25 

Rodek Drahný: Historie 
Šumavy v komiksech 

Zdeňka Drahná 

Scénáristicky se jedná o standardní 
snahu použít komiksovou formu 
pro didaktické účely, což vede ke 

zkratkovitosti celého scénáře, který 
nepřidává žádnou emocionální, ani 
příběhovou nadstavbu. Kresba je 

prvoplánová až kýčovitá, a to 
včetně barvotiskového koloringu. 

26 

Zuzana Beranová: Dlouhé 
safari z Opavy do Keni, 
příběh Joy Adamsonové 

Zuzana Beranová 
Neinvenční a co do scénáře i 
výtvarného zpracování zcela 

nepřesvědčivý komiksový projekt. 

   
 

Odůvodnění 
Ministerstvo kultury podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o 
poskytnutí dotace v programu Kulturní aktivity, oboru podpora literárních projektů. Tato výzva byla zveřejněna 
na webových stránkách Ministerstva kultury coby poskytovatele a její obsah byl v souladu s § 14j odst. 1 věta 
druhá rozpočtových pravidel přístupný po dobu alespoň 30 dnů.  



Následně Ministerstvo kultury vydalo v procesu posuzování žádostí, vyjmenovaných ve výroku tohoto 
rozhodnutí, usnesení o spojení řízení podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Spojení těchto řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie, jak ji zavádí § 6 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění.  

Ministerstvo kultury posoudilo žádosti a na základě doporučení příslušné odborné komise dospělo 
k závěru, že na realizaci projektů vyjmenovaných ve výroku tohoto rozhodnutí neposkytne dotaci. Ministerstvo 
kultury tedy muselo žádosti zamítnout, jak to předpokládá § 14m odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel.  
 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí není podle § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, přípustné odvolání ani rozklad. Toto 
rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení příjemci. 
 
 
     
        Mgr. Blanka Skučková 
          vedoucí odd. literatury a knihoven 
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