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Věc: Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení 
 
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 (dále jen 
„rozpočtová pravidla“), 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) rozpočtových pravidel, rozhodlo ve věci níže 
uvedených žádostí o poskytnutí dotace  
 

t a k t o: 
 
Ministerstvo kultury podle § 14m odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel 
z a m í t á  tyto žádosti o poskytnutí dotace: 

 
 Žadatel Projekt 

1 
Český filharmonický sbor 

Brno, o.p.s. 
Janáčkova Glagolská mše v italské Pise 

2 
Divadlo Spejbla a 

Hurvínka, p.o. 
Divadlo Spejbla a Hurvínka ve Francii 

3 Jsme Joyful, z.s. Zpívání je radost 

4 Pontopolis, z.s. Mindelact Festival 2023 

5 THeatr ludem, z.s. Interaktivní představení v mezinárodním kontextu 

 
 



 

 

Odůvodnění 
 
Ministerstvo kultury podle § 14j rozpočtových pravidel, zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o 
poskytnutí dotace u Odboru mezinárodních vztahů (dále jen „OMV“) na podporu 
profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Tato výzva byla zveřejněna na 
webových stránkách Ministerstva kultury coby poskytovatele dne 18. 8. 2022 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 č. j. MK 43308/2022 OMV o spojení řízení podle § 140 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Spojení těchto 
řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie, jak ji zavádí § 6 správního řádu.  
 
Ministerstvo posoudilo žádost uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 1 
a na základě doporučení příslušné odborné komise dospělo k závěru, že na realizaci projektu 
vyjmenovaném ve výroku tohoto rozhodnutí neposkytne dotaci. Jedná se o projekt, u něhož 
nebyl dostatečně doložen zvací dopis ze strany zahraničního partnerské organizace. 
 
Ministerstvo posoudilo žádost uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 2 
a na základě doporučení příslušné odborné komise dospělo k závěru, že na realizaci projektu 
vyjmenovaného ve výroku tohoto rozhodnutí neposkytne dotaci. Jedná se o projekt, u něhož je 
účelnost, efektivnost a hospodárnost rozpočtu včetně míry participace zahraničního partnera 
diskutabilní. Projekt nedosáhl na bodovou hranici potřebnou k podpoře. 
 
Ministerstvo posoudilo žádost uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 3 
a na základě doporučení příslušné odborné komise dospělo k závěru, že na realizaci projektu 
vyjmenovaném ve výroku tohoto rozhodnutí neposkytne dotaci. Jedná se o projekt, který 
nesplňuje pravidla výzvy, protože žadatelem není profesionální těleso. 
 
Ministerstvo posoudilo žádost uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 4 
a na základě doporučení příslušné odborné komise dospělo k závěru, že na realizaci projektu 
vyjmenovaném ve výroku tohoto rozhodnutí neposkytne dotaci. Jedná se o projekt, jehož 
slabinou je ekonomická stránka, ve které chybí snaha o vícezdrojové financování a absence 
participace zahraničního partnera. Tato žádost byla ohodnocena jako nehospodárná, a tudíž 
nedosáhla na bodovou hranici potřebnou k podpoře. 
 
Ministerstvo posoudilo žádost uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 5 
a na základě doporučení příslušné odborné komise dospělo k závěru, že na realizaci projektu 
vyjmenovaném ve výroku tohoto rozhodnutí neposkytne dotaci. Jedná se o projekt, který 
nesplňuje pravidla výzvy, protože se jedná spíše o vzdělávací projekt z kategorie „tvůrčí dílny 
a kurzy bez představení určených veřejnosti“. 
 
 
 
 



 

 

Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné odvolání ani 
rozklad. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení příjemci. 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Petr Hnízdo 
ředitel Odboru mezinárodních vztahů 

        podepsáno elektronicky 
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