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V Praze dne 20.5.2020 

Č.j.: MK 33830/2020 OPP 
Sp.zn.: MK-S 1088/2020 OPP 

Vyřizuje: 

FOIBOS BOOKS s.r. 0., 
K vapence 425 

159 00 Praha 

ROZHODNUTI 
Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydává po provedeném 
výběrovém dotačním řízení o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z programu Podpora 
pro památky UNESCO toto rozhodnutí: 

Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 471/1, Praha 1 — Malá Strana, rozhodlo ve 

všci žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem - publikace“, kterou podal FOIBOS BOOKS, s. r. 
0., se sídlem K vápence 425, 159 00 Praha, IČO 25053728, takto: 

Žádost se podle $ 14m odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „rozpočtová pravidla“), 

zamítá. 

Odůvodnění: 

Ve smyslu $ 14 odst, 3 rozpočtových pravidel, byla podána žadatelem — FOIBOS BOOKS s. 
r. 0. - žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora pro památky UNESCO na realizaci 

projektu „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad 
Labem - publikace“. 

Ministerstvo kultury posoudilo žádost a na základě doporučení z jednání Komise Ministerstva 
kultury pro program Podpora pro památky UNESCO, konané dne 20. 2. 2020, dospělo 
k závěru, že projekt je sice užitečný a přínosný. Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury, 
coby organizační složky státu, však neumožňují tomuto projektu vyhovět, a to ani zčásti.



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), ve znění 
pozdějších předpisů, přípustné odvolání ani rozklad. Toto rozhodnutí nabývá právní moci 
dnem jeho doručení příjemci. 

v odboru památkové péče Ministerstva kultury 

 


