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Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. 

U Santošky 1093/17 
150 00 Praha 

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 1 — Malá Strana, rozhodlo ve 
věci žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Osvétové výchovný projekt edukace ve vztahu 
k památkám světového dědictví UNESCO“, kterou podala Vysoká škola mezinárodních a 
veřejných vztahů Praha, o. p. s., sídlem U Santošky 1093/17, 

150 00 Praha, IČO 25739018, 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 — Vysoká škola 
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., — žádost o poskytnutí dotace z Programu 
podpory pro památky světového dědictví na realizaci projektu „Osvěťtově výchovný projekt 
edukace ve vztahu k památkám světového dédictvi UNESCO“. 
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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. Popis projektu byl nedostatečně srozumitelný a z textů nebylo zřejmé, co bude 
vlastně obsahem jeho výstupu a jak bude tento projekt rozvíjet hodnoty, pro které byly 
Památky na seznam světového dědictví zapsané či nominované. Komise se domnívá, že tento 
výstup by měl zřejmě být spíše součástí výzkumných programů. Z těchto důvodů na realizaci 
tohoto 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. 

 


