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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 
Hana Zlínská (Gajdošíková): Černé 

slzy 
Albatros Media 

Pokus o žánrovou literaturu bez 
schopnosti přesáhnout klišé, navíc s 
nepříliš vysokou úrovní zpracování. 

2 
Lukáš Boček: Muzeum mrtvých 

duší 
Albatros Media 

Kniha o potenciálně závažném 
tématu, jejíž literární kvality ale 

nejsou přesvědčivé. 

3 Timothy Morton: Being Ecological Artmap, z.s. 

Projekt nesplňuje podmínky 
dotačního řízení. Žánrová povaha i 

zaměření zamýšlené publikace navíc 
předpokládají komerční potenciál. 

4 Vladimir 518: Architektura 58-89 Bigg Boss s.r.o. Žádost dorazila po termínu. 

5 
Jan Kobzáň: O zbojníkoch a o 

pokladoch 
Břetislav Vašek 

Grafická úprava, která je přiložena k 
žádosti, působí neaktuálně. 
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6 Eva Červeňáková: Šišky a klásky Dynastie s.r.o. 
Komise nepokládá předložený 

projekt za přínosný pro oblast dětské 
literatury. 

7 

Jiří Vojkovský 
Fotbalové stadiony - Historie, fakta 
a příběhy eropských stadionů 3Jiří 

Vojkovský 
Fotbalové stadiony - Historie, fakta 

a příběhy eropských stadionů 3 

Ing. Jiří Vojkovský Nespadá do vyhlášených okruhů. 

8 

Jiří Vojkovský 
Fotbalové stadiony - Historie, fakta 
a příběhy eropských stadionů 1Jiří 

Vojkovský 
Fotbalové stadiony - Historie, fakta 

a příběhy eropských stadionů 1 

Ing. Jiří Vojkovský Nespadá do vyhlášených okruhů. 

9 Jan Fingerland: Uvařená bible 
Jewish Community 
Center Prague, z. ú. 

Nespadá do vyhlášených okruhů. 

10 Kateřina Villinová: O vlásek Kateřina Villinová 

Předložený text zahrnuje rodinné 
historky, jejichž jazykové 

zpracování, nepříliš zdařile 
stylizované jako živé vyprávění, je 

bohužel velmi problematické. 

11 
Zdeněk Kužela: Nová škola hry na 
klarinet 1.díl , Nová škola hry na 

klarinet 2. díl 
Zdeněk Kužela Nespadá do vyhlášených okruhů. 

12 Rudolf Beck: Vzpomínky pro dceru Kvartus media 

Reedice titulu - i vzhledem k 
přiloženému "posudku" z roku 1994 
- napovídá úroveň i nepřesvědčivou 

práci s jinak jistě kvalitním a 
nezpochybnitelným textem. 

13 
Lukáš Mohelský: Zápisky ze 

Šanghaje 
Lukáš Mohelský 

Text kombinuje osobní historky s 
běžnými zážitky z pracovní cesty, 
chybí mu však umělecký i hlubší 
dokumentární přesah. Komerční 

potenciál. 

14 Mária Uhrinová: Ikony v mlze Mária Uhrinová 
Návrh na vydání knihy nemá po 

stránce formální, ale ani umělecké 
úroveň a přesvědčivost. 

15 Markéta Žižkovská: Živo(t) v kostele Markéta Žižkovská 

Anatomii, barevnosti a perspektivě 
ilustrací chybí nadsázka a i k 

realistickému zobrazení mají kresby 
daleko. Potenciál bilderbuchu 

zůstává nevyužitý. 

16 Jiřina Telcová: Pohádky z muzea 
Muzejní maringotka, z. 

s. 

Nepřesvědčivý projekt maximálně 
regionálního významu propojuje 
neoriginální a obsahově i stylově 

substandardní příběhy o skřítcích v 
muzeu s vkládanými pohádkami. 



17 
Miloslav Jenšík: Bohemka je a 
bude. Kniha druhá (1974-2019) 

Nakladatelství 
Epocha s.r.o. 

Nespadá do vyhlášených okruhů. 

18 Neprakta 
Nakladatelství 
Epocha s.r.o. 

Nespadá do vyhlášených okruhů. 

19 České dějiny v dokumentech 
Nakladatelství 
Epocha s.r.o. 

Nespadá do vyhlášených okruhů. 

20 
Odd Arne Westad: Global Cold 

War 
Nakladatelství 
Epocha s.r.o. 

Projekt nesplňuje podmínky 
dotačního řízení. Žánrová povaha i 
téma zamýšlené publikace navíc 
předpokládá komerční potenciál.  

21 
Hana Vykoupilová, Helena Zitková: 

Malý tygr a duha 
Pasparta Publishing, s. 

r. o. 

Příběhy o malém tygrovi a duze 
postrádají nápaditost, jsou založené 

na prvoplánované didaktičnosti. 
Ilustrace plodné autorky mají 

obvyklou mainstreamovou polohu a 
odrazují vyumělkovanou barevností. 

22 
Pavla Šebková:  Ahoj jaro, nauč mě 

říkanku! 
Pavla Šebková 

Záslužný záměr získat moderní děti 
pro ekologickou myšlenku a 

seznámit je poetickým způsobem s 
průběhem ročních období v přírodě 

se bohužel nepodařilo naplnit. 

23 
Pavla Šebková:    Ahoj léto, nauč mě 

říkanku! 
Pavla Šebková 

Záslužný záměr získat moderní děti 
pro ekologickou myšlenku a 

seznámit je poetickým způsobem s 
průběhem ročních období v přírodě 

se bohužel nepodařilo naplnit. 

24 
Pavla Šebková: Ahoj podzime, nauč mě 

říkanku! 
Pavla Šebková 

Záslužný záměr získat moderní děti 
pro ekologickou myšlenku a 

seznámit je poetickým způsobem s 
průběhem ročních období v přírodě 

se bohužel nepodařilo naplnit. 

25 
Peggy Kýrová: Svět se vejde do sto 

slov 
Peggy Kýrová 

Kniha je zajímavá formálním 
omezením, která si autorka dala. 

Pokud však jde o samotnou realizaci 
nápadu, není literárně zajímavý. 

26 
Sid Smith: Na dvoře karmínového 

krále 
Prague Music 

Performance, z.s. 

Projekt nesplňuje podmínky 
dotačního řízení. Žánrová povaha i 
téma zamýšlené publikace navíc 
předpokládá komerční potenciál.  

27 Berlinskej Model: Model spolek BM Nespadá do vyhlášených okruhů. 

28 Markéta Vítková: Na křižovatce 
Spolek pro Sedlčansko 
a Královéhradecko, z.s 

Slabě konstruovaný projekt 
pokoušející se aktualizovat starší 
práci s obrazovým doprovodem 

Kamila Lhotáka; nově doplňované 
texty, ilustrace a grafická úprava 
však působí nepřesvědčivě, až 

amatérsky. 



29 
Markéta Vítková, Michaela 

Míkovcová: Maruška a motýli 
Spolek pro Sedlčansko 
a Královéhradecko, z.s 

Příběh je neinvenční, didakticky 
zatížený a ilustrace neumětelské bez 

návaznosti na významnou tradici  
přírodovědné kresby Květoslava 

Híska a jiných představitelů české 
ilustrace. 

30 
Adam Kubík: Butchoviny - sebrané 

spisy 
Volvox globator 

Tento komiks naráží na problém 
mnoha webových komiksů. 

Kresebně a scénáristicky jde totiž o 
dílo, u kterého je s ohledem na 

kvalitu kresby a nápadů prezentace 
většího množství epizod v jednom 
(knižním) celku spíše nevýhodou, 

protože jsou tím zvýrazněny v 
souhrnu jeho dílčí nedostatky. 

31 Šana Tova: Židovský rok v písních YOU STORY UP! 
Projekt svým těžištěm stojí mimo 

vymezené tematické okruhy 
dotačního řízení. 

 
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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