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Věc: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení 
(Kulturní aktivity v památkové péči) 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 — 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. 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha | — 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 

takto: 

Ministerstvo kultury podle $ 114m odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), v platném znění, z a mítá tyto žádosti o poskytnutí dotace: 
  

  
Žadatel Název projektu 

1 Cestami promčn, z. s. Výstava Má vlast cestami proměn - příběhy 

V pevnosti 9 , 128 00 Praha domova 2022/2023   

Spolek architektury mésta 

  

    
2 Jasmínová 554/19, 746 01 Opava Studenti pro Opavu 

Vodárenská věž Opava 0.p.s. , xY x 
3 Hradecká 646, 74 601 Opava 130 let vodárenské věže v Opavě 

4 Ustav šlechtičen, z. ú. Publikace Řemeslná sympozia chříčská 2022 
33141 Chříč 2        



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 v oblasti 
památkové péče. Tato výzva byla zveřejněna na webových stránkách Ministerstva kultury 

coby poskytovatele dne 23. 8. 2021 a její obsah byl v souladu s 8 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 č. j. MK 69739/2022 OPP 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. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovýmui čísly 1 až 3 

dospělo Ministerstvo kultury k následujícímu závěru. 

Ministerstvo kultury posoudilo žádosti a na základě doporučení příslušné odborné 
komise dospělo k závěru, že projekty jsou užitečné a přínosné jak pro odbor jako takový, tak 
pro veřejnost odbornou 1 laickou. Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury coby organizační 

složky státu však neumožňují těmto žádostem o poskytnutí dotace vyhovět, a to ani z části. 
Ministerstvo kultury se zásadně nemůže zavázat k úhradě dotací, jež nejsou rozpočtově 

zajištěny — zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, to zapovídá. Ministerstvo 
kultury tedy muselo žádosti zamítnout. 

Dotace na základě žádosti ústavu Ústav šlechtičen, z. ú. nemůže být poskytnuta 

vzhledem k tomu, že právní forma žadatele nesplňuje vyhlášené podmínky programu 

(výběrové dotační řízení je určeno pro spolky a obecně prospěšné společnosti) 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí není podle $ 14g odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, 

přípustné odvolání am rozklad. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení 
příjemci. 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury
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