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113
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. června 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací
na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/
/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon):
Čl. I
Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví
pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve
znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „činnosti a“ zrušují.
2. V § 3 se slova „31. října“ nahrazují slovy „30. září“, slovo „rozpočtovému“ se nahrazuje slovem „kalendářnímu“, slova „tisku a v informačním systému s dálkovým přístupem4)“ se nahrazují slovem „internetu“
a slovo „rozpočtový“ se nahrazuje slovem „kalendářní“.
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
3. V § 4 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo „číslo“
vkládá slovo „osoby“.
4. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „a faxové číslo,
popřípadě“ nahrazují slovy „číslo a“.
5. V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) popis projektu, na který je dotace žádána, včetně
termínu a místa jeho realizace,“.
6. V § 4 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „alespoň“.
7. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) podrobný rozpočet projektu, včetně výše finanční
spoluúčasti provozovatele knihovny,“.
8. V § 4 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

11. V § 5 odst. 2 se slovo „výběrových“ nahrazuje
slovem „odborných“.
12. V § 6 odst. 1 větě první se slova „30. dubna“
nahrazují slovy „31. března“, slovo „rozpočtový“ se
nahrazuje slovem „kalendářní“ a ve větě druhé se slovo
„výběrovými“ nahrazuje slovem „odbornými“.
13. V § 7 písm. b) se slova „jednotné informační
brány“ nahrazují slovy „centrálního portálu“.
14. V § 8 písmeno a) zní:
„a) vytváření kooperačních systémů založených na
informačních a komunikačních technologiích,“.
15. V § 8 písm. b) se slova „informačnímu systému s dálkovým přístupem“ nahrazují slovem „internetu“.
16. V § 9 písm. a) a v § 11 písm. a) se slova „historických fondů knihoven“ nahrazují slovy „knihovních fondů“.
17. V § 9 písm. b) se slovo „mikrofilmování“ nahrazuje slovem „reformátování“.
18. V § 9 písm. c) se slova „digitální knihovny a archivu“ nahrazují slovy „digitálních knihoven
a archivů“.
19. V § 9 písmeno d) zní:
„d) zpřístupnění katalogů v elektronické podobě,“.
20. V § 10 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
21. V § 11 písm. c) se slova „živelných pohrom
a katastrof“ nahrazují slovy „mimořádné události“.
22. V § 12 písm. c) se slovo „klasických“ zrušuje.

9. V § 4 odst. 3 se slova „ledna kalendářního“ nahrazují slovy „prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu“.

23. V § 13 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

10. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„výběrové“ nahrazuje slovem „odborné“.

„d) komunitní činnost knihoven a poskytování služeb
pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením.“.
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Čl. II

24. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Dotaci nelze poskytnout, pokud provozovatel knihovny podle zjištění ministerstva
a) nepředložil řádně, včas a v souladu s rozhodnutím
o poskytnutí dotace vyúčtování dotace poskytnuté
na podporu knihoven v předchozím kalendářním
roce, nebo
b) neodvedl prostřednictvím ministerstva řádně, včas
a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace do
státního rozpočtu dotaci na podporu knihoven poskytnutou v předchozím kalendářním roce nebo
její část, které nepoužil nebo které použil v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace.“.

Přechodné ustanovení
Výběrová dotační řízení na podporu knihoven vyhlášená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministryně kultury:
Mgr. Hanáková v. r.

