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Dotační řízení Knihovna 21. století 

Jana Sikorová

Na Ministerstvu kultury ČR každoročně zasedá komise, která rozhoduje o přidělení finančních prostředků v dotačním 

řízení Knihovna 21. století. Skládá se ze zástupců MK ČR a 7 členů z knihoven různých velikostí i zaměření. Je tak 

zajištěna větší objektivita i širší profesní vhled.

Dotační řízení slouží k podpoře nadstandardních knihovnických, informačních a vzdělávacích služeb. Přihlásit se do něj 

mohou provozovatelé knihoven, spolky či zájmová sdružení, jejichž hlavním předmětem zájmu je provozování 

knihovnických a informačních služeb. Výjimku tvoří příspěvkové organizace spravované MK ČR.

Práce komisařů není jednoduchá. Zhruba 2 až 3 týdny před setkáním na MK ČR obdrží k posouzení podklady. Bývá to 

kolem 200 i více projektů. Na stupnici od 0 do 4 bývá hodnocena jak formální, tak obsahová stránka projektu. Následně 

je pak vytvořen seznam žádostí dle nejvyššího dosaženého počtu bodů.

Tematické okruhy jsou tři – podpora národnostních menšin, služby pro handicapované a podpora kulturní, vzdělávací a 

výchovné činnosti –, přičemž první dva jsou prioritami MK ČR a bývají na zasedání hodnoceny přednostně.

Spoluúčast žadatele je minimálně 50 % z celkových nákladů. Je však nutné mít na paměti, že může být i vyšší, pokud 

bude dotace z jakéhokoliv důvodu krácena a žadatel bude chtít realizovat projekt v plné výši. V případě zásadních 

změn v projektu v průběhu jeho realizace je nutné kontaktovat MK ČR.

Každý subjekt může poslat až 3 žádosti. Není přijatelné, aby se tyto žádosti překrývaly, tzn. nežádat na totéž v různých 

projektech.

Za poslední léta se úroveň předkládaných projektů velmi zlepšila. Před samotnou tvorbou projektu je nezbytné 

prostudovat podmínky dané MK ČR. Pokud si nevíme rady, je vhodné oslovit kontaktní osobu z MK ČR nebo 

spolupracovat s nadřízenou regionální knihovnou.

Již před psaním projektu je potřeba mít jasnou představu o jeho záměru, cíli, harmonogramu i postupu jeho realizace. 

Je tedy vhodné mít některé informace zjištěné předem.  

Název by měl korespondovat s obsahem. Zásadním pravidlem je uvádět v žádosti informace pravdivé, nezkreslené. 

Pokud nemáme přesnou informaci např. o počtu handicapovaných uživatelů či registrovaných cizinců, provedeme 

kvalifikovaný odhad. Rozpočet by měl být co nejpřesnější a nejčitelnější: tzn. mít zjištěné honoráře autorů či 

vystupujících, ceny licencí, služeb, propočítaný materiál apod., ideálně vše rozepsané v žádosti, nebo alespoň 

okomentované v popisu projektu. Nutné je také dodržovat uznatelné náklady. Některé položky, ač mezi uznatelné 

náklady patří, je vhodnější dát do spoluúčasti, např. náklady na materiál, odměny do soutěží, propagaci.

Dotaci nelze použít k obnovení nábytku, rekonstrukcím, k nákupu běžného knihovního fondu (kromě okruhu č. 1 – 

nákup cizojazyčné literatury), hrazení mezd zaměstnanců, a to ani ve spoluúčasti, pokud není udělena výjimka.

V popisu se snažte dodržet stanovený rozsah, tedy 1–2 strany textu. Myslete na skutečnost, že hodnotitel nemusí mít 

vhled do problematiky, kterou hodláte v projektu řešit. Popište tedy stručně současný stav, co projektem chcete řešit a 

jakým způsobem.

Pokud budete žádat v rámci okruhu č. 1 na nákup knihovního fondu, napište stručně jeho opodstatněnost: že se ve vaší 

obci / vašem městě nachází určité procento cizinců, je po této literatuře poptávka, informace o stávajícím fondu, 

případně co, kolik a kde hodláte nakoupit.

Okruh č. 2 se zaměřuje na podporu handicapovaných spoluobčanů. Slouží k nákupu licencí a zvukových knih, případně 

technického zařízení. Při nákupu dokumentů je nutné rozlišovat pojmy zvuková kniha a audiokniha. Oba mohou 

zdánlivě znamenat totéž. V rámci dotačního řízení je za zvukovou knihu považováno mluvené slovo jako „kompenzační 

pomůcka“ zakoupená z produkce institucí, které se tímto přímo zabývají (Knihovna a tiskárna K. E. Macana). 

Audioknihou jsou rozuměny záznamy z běžné komerční produkce a nelze je z dotace pořizovat.

V okruhu č. 3 se již tradičně objevuje největší množství žádostí. Hodnotí se především originalita, dopad na širší 

společnost, jsou podporována např. regionální témata. Kvitována je spolupráce více subjektů i vícezdrojové 



financování. Pokud se rozhodnete využít práce dobrovolníků, je nutno dodržovat pravidla stanovená pro dobrovolnickou 

práci (více na: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/dobrovolnici-v-knihovnach).

V případě, že s žádostí uspějete a projekt zrealizujete, nezapomeňte na závěrečné vyúčtování dotace, zpravidla do 15. 

ledna následujícího roku. Součástí bývá také jeho stručné shrnutí.

Více informací naleznete na https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21.

Kontakt na autorku: sikorova@knihovnazn.cz
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