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Věc: Usnesení o spojení řízení 
 
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha l – Malá Strana, jako správní orgán příslušný 
podle § 14g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a 
§ 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 
vydává toto usnesení o spojení řízení o žádostech o poskytnutí dotace. 
 
 

Usnesení o spojení řízení 
 
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha l – Malá Strana, jako správní orgán 
příslušný podle § 14g rozpočtových pravidel a § 140 odst. 1 správního řádu  s p o j u j e  
řízení o následujících žádostech o poskytnutí dotace: 
 

Žadatel Projekt 
Přidělená 
dotace v 

Kč 
Český filharmonický sbor 

Brno, o.p.s. 
Janáčkova Glagolská mše v italské Pise 0 

Divadlo Spejbla a Hurvínka, 
p.o. 

Divadlo Spejbla a Hurvínka ve Francii 0 

Jsme Joyful, z.s. Zpívání je radost 0 
Pontopolis, z.s. Mindelact Festival 2023 0 

THeatr ludem, z.s. 
Interaktivní představení v mezinárodním 

kontextu 
0 

 
 

Odůvodnění 
 
Ministerstvo kultury podle § 14j rozpočtových pravidel zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o 
poskytnutí dotace v programu u Odboru mezinárodních vztahů 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. Ve lhůtě stanovené 
výzvou Ministerstvo kultury obdrželo žádosti uvedené v tabulce ve výroku tohoto usnesení. 
 



 

 

Ministerstvo kultury z moci úřední spojuje řízení o žádostech vyjmenovaných ve výroku tohoto 
usnesení, neboť tyto žádosti spolu věcně souvisejí – týkají se jedné dotační oblasti, konkrétně 
programu Odboru mezinárodních vztahů na podporu profesionálních kulturních aktivit 
vysílaných do zahraničí. Spojení těchto řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie, jak ji 
zavádí § 6 správního řádu. 
 
 

Poučení 
 
Proti tomuto usnesení nelze podle § 76 odst. 5, § 140 odst. 4 a § 152 správního řádu podat 
rozklad. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu. 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Petr Hnízdo 
ředitel Odboru mezinárodních vztahů 

podepsáno elektronicky 
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