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Rozhodnutí o zamítnutí žádostí (Knihovna 21. století) 

 

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 

1 Lékotéka 
Regionální knihovna Karviná, příspěvková 

organizace 

2 
Lekotéka - speciální fond pro děti se 

specifickými potřebami 
Krajská knihovna Karlovy Vary 

3 Lékotéka v břeclavské knihovně 
Městská knihovna Břeclav, příspěvková 

organizace 

4 Lekotéka Městská knihovna Znojmo 

5 
Lekotéka - soubor kompenzačních pomůcek pro 

děti se specifickými vzdělávacími potřebami 
Město Brtnice 

6 
Lekotéka - soubor kompenzačních pomůcek pro 

děti se specifickými vzdělávacími potřebami 
Město Telč 

7 Hmatová lekotéka II Městská kulturní zařízení Jeseník 

8 
Deskohraní a lékotéka v Knihovně Praha 

Březiněves 
Hlavní město Praha 
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9 Poznej osobnosti regionu Městská knihovna Klatovy 

10 
Informace, věda, udržitelnost a tradice ve 

vsetínské knihovně  
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

11 Podpora čtenářství u dětí a mládeže Kulturní zařízení města Pelhřimova 

12 Literární region 
Městská knihovna v Přerově, příspěvková 

organizace 

13 Zapomenutá řemesla 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

příspěvková organizace 

14 Komunitní Městská knihovna Děčín 
Městská knihovna Děčín, příspěvková 

organizace 

15 Pestrá knihovna 
Městská knihovna Orlová, příspěvková 

organizace 

16 
Čítárničky v Krajské knihovně Vysočiny aneb 

Předčítání pohádek dětem 
Krajská knihovna Vysočiny 

17 Podzimní putování s broučky 2022 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 

příspěvková organizace 

18 Putování za příběhem 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 

příspěvková organizace 

19 Nedejme se Město Hodonín 

20 Knihovna otevřená čtenářům i nečtenářům Městská knihovna Vratimov 

21 Knihovna - cesta za poznáním 
Knihovna Matěje Josefa Sychry 

Žďár nad Sázavou 

22 Spisovatelé a jejich čtenáři v knihovně Město Příbor 

23 Knihovna na vsi Obec Hrobce 

24 
"Akademie u Sychry" - vzdělávací cyklus pro 

seniory a seniorky 

Knihovna Matěje Josefa Sychry 

Žďár nad Sázavou 

25 Knihovna je Cool! Město Frenštát pod Radhoštěm 

26 Literární obrazy Země tisíců jezer Knihovna Karla Dvořáčka 

27 Podpora dětského čtenářství Obec Dalovice 

28 Čteme české autory IX Městská knihovna Dobříš 

29 
Když víme co číst, čteme raději - skrze besedy s 

autory a ilustrátory dětských knih. Obec Vřesina 

30 Knihovní tvořilka Město Lanžhot 

31 Komunitní knihovna dětem Kulturní dům Kopřivnice, p.o. 



32 Malá dobříšská univerzita IX Městská knihovna Dobříš 

33 Čtení a cestování bez hranic Město Štětí 

34 Akce knihovny k 670. výročí Sedlice Město Sedlice 

35 Turnov 750 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 

příspěvková organizace 

36 Knihovna dětem: Neznámý svět v dětské knize Městys Pecka 

37 
Knihovna nejen pro čtenáře (Setkání s českými 

autory) 
Město Kostelec na Hané 

38 Mezigenerační lekotéka Městská knihovna Blansko 

39 Knihovna kulturním a vzdělávacím centrem Městská knihovna Ostrov, p. o. 

40 
Výstavy s doprovodným programem v Městské 

knihovně Loket 2022 
Město Loket 

41 Host v knihovně 
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, 

příspěvková organizace 

42 
KNIHOVNA OTEVŘENÁ RODINĚ I ŠKOLE – 

KNIHOVNA OTEVŘENÁ ČTENÍ  

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 

příspěvková organizace 

43 Na skok do baroka 
Chomutovská knihovna, příspěvková 

organizace 

44 
Průvodce městem a historií Turnova (nejen) pro 

děti 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 

příspěvková organizace 

45 Bookstart aneb s knížkou do života 
Chomutovská knihovna, příspěvková 

organizace 

46 Knihovna žije 
Kulturní, informační a vzdělávací centrum 

Vrbno, p.o. 

47 
Otevíráme dveře jiným světům aneb co se v 

COVIDU nestihlo 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 

příspěvková organizace 

48 Multižánrový literární festival 2022 Městská kulturní zařízení Jeseník 

49 Časopis knihmil Městská knihovna v Milevsku 

50 Hra vzdělává a spojuje Městská knihovna Ostrov, p. o. 

51 Čtení + hraní = zábavné učení  Město Hořice 

52 Veltrubský zpravodaj  Obec Veltruby 

   

Výše uvedené projekty byly posouzeny odbornou komisí podle hodnotících kritérií, uvedených 

v zadávací dokumentaci programu Knihovna 21. století. Vzhledem k nízkému bodovému 

ohodnocení (např. z důvodu nedostatečného zpracování projektu, přílišné obecnosti, 

nepřiměřenosti nákladů apod.) nebyly na jejich realizaci přiděleny finanční prostředky.  

 



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 Knihovna 21. století. 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 

       podepsáno elektronicky 
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