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Příkaz ministra kultury  
 

č.  42 / 2006 
 
 

kterým se vydává statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení 
vyhlašovaná Ministerstvem kultury 

 
 
 

Čl. I 
 
 Tento příkaz upravuje činnost a složení komisí a subkomisí  pro výběrová dotační 
řízení (dále jen komise), přípravu a průběh jejich jednání, způsob usnášení a další náležitosti 
spojené s jejich činností. 
 
 

Čl. II 
 

1. Komise jsou poradním a konzultačním orgánem ředitelů věcně příslušných odborů. 
2. Komise posuzují  žádosti o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu podané v rámci 

vyhlášených výběrových dotačních řízení a navrhují výši dotace jednotlivým 
žadatelům. 

 
 

Čl. III 
 

1. Členy komise jmenuje ředitel věcně příslušného odboru na základě doporučení 
odborné veřejnosti a profesních organizací při zachování principu názorové a 
teritoriální plurality. 

2. Počet členů komise je vždy lichý. Komise má nejméně 7 členů. Komise jsou způsobilé 
se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise. Funkční období členů 
komise je maximálně tříleté a každoročně dojde k obměně nejméně dvou členů. 
Členové komise mohou být jmenováni nanejvýše na dvě období bezprostředně 
následující. Výjimku tvoří zástupci orgánů státní správy navržení k doplnění komise 
jinými resorty. 

3. Hodnotitelská práce členů komise může být v odůvodněných případech honorována. 
4. Členství v komisi zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce (formou 

písemného oznámení řediteli věcně příslušného odboru), odvoláním, úmrtím člena 
nebo zánikem obecných podmínek pro činnost komise. Na uvolněné místo jmenuje 
ředitel odboru v souladu s čl. III / 1) a 2) nového člena. 

 
 



 
Čl. IV  

 
1. Ze svého středu si komise každoročně volí předsedu a místopředsedu, který předsedu 

zastupuje v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. V případě nepřítomnosti předsedy a 
místopředsedy zvolí komise předsedajícího pro takové jednání. 

2. Předseda (popř. předsedající člen) komise řídí její jednání a předkládá jeho závěry 
prostřednictvím ředitele věcně příslušného odboru, ministrovi kultury.  

3. Ředitel věcně příslušného odboru jmenuje odborného referenta tajemníkem komise. 
Tajemník svolává a organizačně zajišťuje jednání komise, shromažďuje a eviduje 
žádosti o dotace a další podklady, vyřizuje agendu spojenou s činností komise, 
pořizuje zápis z jednání komise. Tajemník komise není členem komise, ale vždy se 
zasedání komise účastní s hlasem poradním. 

4. Ekonom věcného odboru má právo zúčastnit se jednání komise s hlasem poradním. 
5. Subkomise: 
a) Ředitel příslušného věcného odboru může ustanovit minimálně tříčlenné odborné 
subkomise pro jednotlivé oblasti z členů komisí, popř. z externích odborníků. Subkomise 
posuzují žádosti o poskytnutí dotace a postupují svá stanoviska k projednání příslušné 
komisi. 
b) Svolání, jednání a rozprava subkomise se řídí přiměřeně ustanoveními tohoto 

jednacího řádu. 
 
 

Čl. V 
 

1. Jednání komise jsou neveřejná. Jednání komise se mohou účastnit ředitelé odborů, 
náměstci ministra a ministr, v případě potřeby a souhlasu nadpoloviční většiny členů 
komise i další osoby. Tyto osoby nejsou členy komise. 

2. Komise zasedá dle potřeby, nejméně jednou ročně. Ředitel věcně příslušného odboru 
může rozhodnout, i na základě návrhu předsedy komise, o svolání jejího mimořádného 
jednání. 

3. Řádná i mimořádná jednání komise svolává tajemník písemně nejméně 14 dní předem. 
S pozvánkou posílá návrh programu jednání a  podkladové materiály. 

4. O každé žádosti o poskytnutí dotace se koná samostatná rozprava. Pro přijetí 
rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy komise nebo předsedajícího.  

5. Uchází-li se o dotaci žadatel, který je ve vztahu k některému členu komise, osobou 
blízkou ve smyslu občanského zákoníku, nebo subjekt, ve kterém má člen komise 
majetkovou účast nebo je jeho pracovníkem či členem statutárního orgánu, popř. 
členem občanského sdružení, pak se rozpravy a hlasování o této žádosti tento člen 
komise neúčastní. Hlasování o žádosti je platné pouze za účasti nadpoloviční většiny 
všech členů komise. 

 
 

Čl. VI 
 

1. Z každého jednání komise pořizuje tajemník komise zápis a předkládá jej k podpisu 
předsedovi komise nebo předsedajícímu. 

2. V zápise musí být uvedeno datum a místo konání jednání komise, jméno 
předsedajícího, podepsaná prezence, předmět jednání, vyloučení členů komise 



z rozpravy a hlasování, výsledky jednání a hlasování o jednotlivých žádostech a 
závěry komise s navrženou výší dotace. U žádostí nad 500.000 Kč včetně jejich 
stručného odůvodnění . 

3. Ředitel věcně příslušného odboru předá zápis z jednání komise spolu se svým 
stanoviskem  ministrovi, jehož stanovisko je konečné. 

4. Je-li konečné stanovisko ministra odlišné od předloženého návrhu, bude písemně 
zdůvodněno. 

5. Věcně příslušný odbor zajistí bez zbytečného odkladu zveřejnění informace o 
rozdělení dotací v souladu se stanoviskem ministra a zdůvodněním dle čl. VI / 2) a 4) 
na internetových stránkách MK ČR. 

 
Čl. VII 

 
1. Ředitel věcně příslušného odboru si může na pokrytí mimořádných případů vytvořit 

rezervu až do výše 10 % schváleného rozpočtu na dotace v daném kalendářním roce.  
2. Členové komise jsou povinni posuzovat jednotlivé žádosti na základě svých 

odborných znalostí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, maximálně 
objektivně, a nestranně a svou činnost v komisi a hlasování neovlivňovat osobními 
zájmy ani předem sjednanými stanovisky. 

3. Členové komise sledují činnost v daném oboru, zejména činnost žadatelů a navrhují 
v rámci odborných diskusí způsob evaluace dotovaných  projektů a podílí se na ní. 

4. Členové komise jsou vázáni mlčenlivostí o výsledcích i průběhu jejího jednání a o 
obsahu veškerých materiálů předkládaných žadateli o dotaci až do zveřejnění 
informace podle čl. VI / 5). 

 
Čl. VIII 

 
1. Příkaz ministra č. 13/2006 se zrušuje. 
2. Výjimky z platnosti tohoto Příkazu povoluje ministr kultury písemně na základě 

zdůvodněné žádosti  ředitele věcně příslušného odboru (např. jde-li o citlivé a 
utajované skutečnosti nebo výjimečné případy). 

3. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu. 
 
 
 
V Praze, dne  27.  listopadu 2006 
 
 

 
 

Martin Štěpánek 
                                                                                                                              ministr kultury 


