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Rozhodnutí o zamítnutí žádostí (Veřejné informační služby knihoven, podprogram 

VISK 3) 

 

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, 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) 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  

 

t a k t o: 

Ministerstvo kultury 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, zamítá tyto žádosti o poskytnutí dotace: 
 

 

  Projekt Žadatel 

1 Zabezpečená knihovna Město Česká Skalice 

2 
Přechod z knihovního systému Clavius na 

systém Tritius 
Kulturní zařízení Kadaň – Městská knihovna 

3 
Zabezpečení fondu moderní RFID 

technologií 
Dům kultury, příspěvková organizace 

4 Pořízení technického vybavení do knihovny Muzeum města Brna, příspěvková organizace 

5 
Obalování knih jako nová služba Obecní 

knihovny Těšany 
OBEC TĚŠANY 

6 Portál Metis 
Městská knihovna s regionálními funkcemi v 

Trutnově 

7 Poklady z knihoven 
Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková 

organizace 
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8 
Obnova a modernizace technologického 

vybavení knihovny 
Obec Horní Bečva 

9 Knihovní systém Město Město Albrechtice 

  

Výše uvedené projekty byly posouzeny odbornou komisí podle hodnotících kritérií, 

uvedených v zadávací dokumentaci podprogramu VISK 3. Vzhledem k nízkému bodovému 

ohodnocení (např. z důvodu nedostatečného zpracování projektu, přílišné obecnosti, 

nepřiměřenosti nákladů apod.) nebyly na jejich realizaci přiděleny finanční prostředky.  

   

 

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 Veřejné informační služby 

knihoven. Tato výzva byla zveřejněna na webových stránkách Ministerstva kultury coby 

poskytovatele 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 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.  

Ministerstvo kultury posoudilo žádosti a na základě doporučení příslušné odborné komise 

dospělo k závěru, že na realizaci projektů vyjmenovaných ve výroku tohoto rozhodnutí 

neposkytne dotaci. Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout, jak to předpokládá § 

14m odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel.  

 

Poučení 

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

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

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

příjemci. 
 

     

 

 

        Mgr. Blanka Skučková 

          vedoucí odd. literatury a knihoven 
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