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ROZHODNUTÍ 
Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydává po provedeném 
výběrovém dotačním řízení o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu podpory 
pro památky světového dědictví toto rozhodnutí: 

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

věci žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Olomoucké barokní slavnosti IX. ročník“, kterou 

podal Olomoucké barokní slavnosti, z. s., sídlem Koželužská 945/31, 779 00 Olomouc, IČO 
05340535, 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 — Olomoucké barokní 
slavnosti, z. s.,— žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory pro památky světového 
dědictví na realizaci projektu „Olomoucké barokní slavnosti IX. ročník“ 

Ministerstvo kultury posoudilo žádost a na základě doporučení z jednání Komise Ministerstva 
kultury pro Program podpory pro památky světového dědictví, konané dne 11. 2. 2021, 
dospělo k závěru, že projekt neodpovídá účelu Programu podpory pro památky světového 

dědictví. Žadatel neodůvodnil, jakým způsobem tento projekt rozvíjí hodnoty památky 
světového dědictví Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, pro které byla tato památka



zapsaná. Festival sestávající ze série večerních koncertů se této uvedené památky dotýká 
pouze okrajově. Na projekt tohoto charakteru výše uvedená komise doporučuje žádat o dotaci 
zjiných dotačních programů, které se na akce tohoto typu zaměřují. Proto na realizaci 
projektu Ministerstvo kultury neposkytne dotaci. 

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 


