
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 827 

ze dne  17.4.2018 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na 
poskytnutí grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 

25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0680 - OPP MHMP, § 

3399, ORG 0098005, UZ 000000115 formou neinvestičního účelového grantu hl.m. 
Prahy nepřevyšující částku 200.000,- Kč na rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze 
č. 1 tohoto usnesení (akce k výročí 100 let vzniku samostatného československého 
státu a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo) v celkové výši 1.949.000,- Kč, s 
tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům uvedeným v 
příloze č. 1 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - grantu hl.m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů překročení 
celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty pouze do 
této výše 

2.  vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl.m. 
Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  
1.  s poskytnutím finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0680 - OPP MHMP, 

§ 3399, ORG 0098005, UZ 000000115 formou neinvestičního účelového grantu 
hl.m. Prahy převyšující částku 200.000,- Kč na rok 2018 žadatelům uvedeným v 
příloze č. 2 tohoto usnesení (akce k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo), a to ve výši 
4.100.000,- Kč s tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená 
žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy znamenala u jednotlivých 
projektů překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  s poskytnutím neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy ve výši 1.000.000,- Kč 
Městské části Praha 6 formou účelové neinvestiční dotace na akce spojené s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - II. kolo dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

4.  s vzorovou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestičního účelového grantu 
hl.m. Prahy dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelového 
neinvestičního grantu hl.m. Prahy dle bodu I.1. tohoto usnesení dle vzoru 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy 
dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 11.5.2018 

2.  zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelového 
neinvestičního grantu hl.m. Prahy dle bodu II.1. tohoto usnesení dle vzoru 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy 
dle bodu II.4. tohoto usnesení po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 18.5.2018 

3.  písemně sdělit neúspěšným žadatelům, bez zbytečného odkladu, že jejich 
žádosti nebylo vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu I.1. tohoto 
usnesení 

Termín: 11.5.2018 

2.  radnímu Wolfovi 
1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení ke 

schválení 
Termín: 26.4.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-28859  
Provede: MHMP - OPP MHMP, radní Wolf  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
033V/II AGENTURA-CI5 s.r.o.

Neratovická 241/2, 277 13 Kostelec 
nad Labem           IČO 27159434

Bez Sokola by nebylo 
legií, bez legií by nebylo 
Československa.

543 000 150 000 27,62 100 000 100 000 100 000 akce bude realizována  od 1.7.2018 - 
7.7.2018 / Praha, Praha - Praha 1, 
Václavské náměstí a Příkopy 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

034V/II SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO o.s.
Klimentská 52, 110 00 Praha, spolek, 
IČO 26986647

Historické osmičky aneb 
co předcházelo vzniku 
samostatné 
Československé republiky

379 000 220 000 58,05 200 000 200 000 200 000 akce bude realizována  14.5.2018 - 
11.6.2018 / Praha, Praha - Praha 1, 
Václavské náměstí - středový pruh u Café 
Tramvaj 

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018

výše částek do 200 000 Kč

Přehled žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu (1918 - 2018) a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo

Ve dnech 1. až 6. července 2018 se v Praze uskuteční, jako součást oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa, XVI. všesokolský slet. Projekt je rozdělen na statickou část - tematickou výstavu s názvem Sokolové 
a republika a dynamickou část - exhibiční vystoupení čestných stráží armád NATO s názvem Drill fest army. Projekt je uskuteční na Václavském náměstí v rámci význačného výročí vzniku Československa, jako 
samostatného státu, s účelem zvýraznit podíl našeho zahraničního odboje v čele s T. G. M. a přiblížit současné mladé generaci málo známou úlohu České obce sokolské. Dotace bude použita na montáž, demontáž a pronájem 
na 7 dní, kraté tribuny VIP. Instalace a pronájem na 7 dní velkoplošné led. obrazovky. Náklady na ubytování Čestných stráží armád Spojených států amerických a Slovenské republiky.  Nejedná se o veřejnou podporu a 
projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Venkovní výstava na Václavském náměstí zaměřená na významné historické osmičkové události, které předcházely vzniku samostatné Československé republiky a jsou spojeny s formováním české státnosti, středověké i 
novověké, národním uvědomím a význačnými událostmi.  Výstava bude tvořena 6 skupinami stojanů, celkem 24 velkoplošných panelů. Na panelech budou prezentovány historické obrazy a fotografie k tematickým okruhům 
včetně popisků v českém a anglickém jazyce. Tematické okruhy - Idea, Metropole, Vzdělání, Diplomacie, Odvaha, Obrana, Historie, Vzdor, Kultura, Hospodářství a Cíl. Součástí výstavy bude bezplatná doprovodná 
vzdělávací přednáška a vycházka, která nabídne alternativní turistické trasy v rámci Pražské památkové rezervace po stěžejních památkách spjatých s klíčovými historickými momenty. Obě akce jsou určené pro širokou 
veřejnost a jsou zdarma. z dotace bude financováno tisk a grafika 24 výstavních panelů a další související práce, oganizace a realizace výstavy a doprovodných akcí k výstavě (přednáška a komentovaná vycházka pro 
veřejnost). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
035V/II Klub českých turistů, oblast Praha

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 
Praha 2, Spolek                                           
IČO 18630235

100 let republiky - 
slavnostní zakončení 
projektu 130 let v pohybu

710 000 400 000 56 200 000 200 000 200 000 akce bude realizována 26.10.2018 - 
28.10.2018 / náměstí Republiky, Praha - 
Praha 1, náměstí Republiky 1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
036V/II Studio JR s.r.o..

Kněžská 411/6, 370 01 České 
Budějovice, S.r.o.,                                  
IČO 26050501

Oslavy české státnosti - 
slavnostní setkání 
královských 
přemyslovských měst v 
Praze.

1 733 000 850 000 49 200 000 200 000 200 000 akce bude realizována 1.6.2018 - 3.6.2018 / 
Arcibiskupský palác ,Strahovský 
klášter,Katedrála Sv.Víta,Václava a 
Vojtěcha-Pražský hrad,sídlo prezidenta 
republiky ČR a všech významných prostor 
Pražského hradu vč.významných artefaktů., 
Praha - Praha 1, Pražský hrad 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Akce Oslavy české státnosti - Slavnostní setkání královských měst proběhne na Pražském Hradě a je spojená s doprovodnými výstavami „Česká státnost“ a „Král, rytíř, zakladatel - Přemysl Otakar II.“. Vše probíhá za osobní 
podpory kard. D. Duky, Asociace krajů ČR, MK ČR jako nadnárodní akce s evropským přesahem. Hlavním bodem programu je úvodní slovo k výročí české státnosti zasazené do kontinuity historického odkazu českých králů 
především Přemysla Otakara II. pro rozvoj a budoucí uspořádání českého státu, setkání s kardinálem Dominikem Dukou, slavnostní  requiem za krále PO II.-chrám Sv. Víta, prohlídka baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradu, 
prohlídka ČNB - národní poklad, setkání s tvůrci medailí a vyznamenání, návštěva Národního divadla vč. prohlídky základních kamenů, vystoupení statutárních zástupců přítomných měst, doprovodné akce:  Strahovský 
klášter -  Výstava o odkazu Přemysla Otakara II. pro českou státnost, výstava "Česká státnost" Františka Doubka. Dotace bude použita na organizační zajištění a související náklady, výroba pozvánky tištěné a v digitální 
podobě, katalogy výstav  „Česká státnost“, pamětní listy vydané k 100.výročí české státnosti, plakáty, bannery, webové stránky setkání a výstavy. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Projekt je slavnostní vyvrcholení a zakončení dvouletého projektu 100 let republiky, 130 let v pohybu je významný celorepublikový příspěvek KČT k oslavám výročí 100 let republiky, které bude mít slavnostní zakončení ve 
dnech 26. - 28. října 2018 v Praze na náměstí Republiky a nabídne všem turistům a dalším návštěvníkům Prahy třídenní turistický, kulturní a prezentační program.  Bude připraveno podium a stany zajišťující zázemí pro 
účinkující, pořadatele a partnery včetně Pražských domů dětí a mládeže. Na podiu bude probíhat kulturní program - ukázky hudby první republiky, vystoupení dětských tanečních souborů či prezentace seniorských 
vystoupení. Součástí projektu bude vydání brožury, která bude obsahovat pozvánky na výstavy, do muzeí, na kulturní akce, informace o programu na náměstí Republiky, aj. Z dotace bude financováno zajištění technického 
vybavení. Především na tribunu o velikosti 6 x 8 m, na její pronájem, dopravu, postavení, dále na stany pro účinkující, pořadatele, partnery projektu a lavičky pro návštěvníky. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt 
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

2



Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
037V/II FOR VISION PRODUCTION, s. r. 

o., Smíchovská 2737/96a, 155 00 
Praha 5                                                       
IČ: 27146758 

„NEJ...filmy ve století ČS 
kinematografie“

1 409 500 975 500 69 0 0 0 akce bude realizována 28.8.2018 - 
30.9.2018 / Novoměstská radnice, Praha - 
Praha 2, Karlovo nám. 1/23

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
038V/II Junák - český skaut, Skautský 

institut, z. s.
Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 
Praha 1, Pobočný spolek                       
IČ: 70802327 

Skautská služba při 
vzniku republiky 1918

557 990 389 500 70 200 000 200 000 200 000 akce bude realizována 1.6.2018 - 
31.12.2018 / Informační stanoviště - Obecní 
dům, Harrachovský Palác, Pražský hrad, 
Sněmovna, Kadetka, Hlavní pošta, Hlavní 
nádraží, telegrafní stanice na Petříně, 
Střelecký ostrov. Programy -Skautský 
institut, Praha - Praha 1, Staroměstské 
náměstí 1/4

Cílem projektu je výstavba devíti informačních stanovišť v centru Prahy, které připomenou události posledních měsíců roku 1918 a skautskou kurýrní službu, která v r. 1918 nahradila rakousku poštu pro doručování mezi 
klíčovými českými orgány. Pro děti i mládež budou v centru připraveny informační sloupy se hrou a s doplňkovými programy ve Skautském institutu. Největší připomenutí bude připraveno venkovní výstavou v centru 
tehdejšího dění, v Harrachovném paláci v Jindřišské ulici. Venkovní instalace budou využity také pro sportovní klání. Celý program v ulicích Prahy bude završen sedmi večery ve Skautském institutu na Staroměstském 
náměstí kde budou probíhat besedy s významnými osobnostmi současného společenského dění. Na besedách budou hledány odpovědi na otázky jak posledních sto let žité historie změnilo Čechy a jak se otisklo do naší 
národní povahy. Dotace bude použita na organizaci akce, výrobu informačních panelů v ulicích Prahy které budou obrazem  skutečných historických příběhů skautské kurýrní služby, který propojí výstavu v Poštovním muzeu 
včetně podpory besed či časopisů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Vstup je zdarma,

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Jedná se o jednorázový projekt - měsíc trvající výstava (28. 8. - 30. 9. 2018) ve třech patrech veže Novoměstské radnice na Praze 2  připomene fenomén československé kinematografie prostřednictvím nejznámějších 
filmových titulů natočených v období 1918 - 2018. Výstava bude mapovat nej... filmové projekty v jednotlivých dekádách. Každá dekáda bude prezentována chronologickým výčtem projektů a následně v další části expozice 
budou vybrány konkrétní projekty, které jsou svým původem zajímavé. Nedílnou součástí budou třírozměrné exponáty - dochované originály kostýmů, rekvizit, archivních dokumentů, náznakových stylizovaných dekorací a 
ukázky práce vybraných filmových řemesel. Podstatnou složkou budou multimediální prezentace - projekce audiovizuálních sestřihů, zvukové body s důležitými zvukovými dokumenty a také interaktivní prvky. Výstavu 
doprovodí obsahově i výtvarně atraktivní katalog a memonaučné tištěné listy pro jednotlivé semináře. Dotace bude použita na realizaci interaktivní výstavy plné zajímavých originálních exponátů (dochovaných kostýmů, 
rekvizit, ukázek původních scénářů, plakátu, fotek, atd) včetně seminářů s ukázky práce vybraných filmových řemesel (rekvizitní, kostýmní a maskérské výpravy). Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje 
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska: Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
039V/II Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 

v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 
Praha 8, Veřejná výzkumná instituce                                                 
IČ: 67985921 

Volební kultura v Praze 
(1918–2018)

370 000 240 000 65 150 000 150 000 150 000 akce bude realizována 3.9.2018 - 
30.11.2018 / Centrum středoevropských 
studií, Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. 
(konference) + Masarykův ústav a Archiv 
AV ČR, v. v. i., a vybrané pražské střední 
školy (edukativní program), Praha - Praha 
1, Jungmannova 28/17

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
040V/II Food Event, s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1                                         
IČ: 04815319 

„Prvorepublikový 
Smíchov“ - Oslava 100 let 
od založení 
Československé republiky - 
dvoudenní slavnost

3 047 000 1 597 000 52 0 0 0 akce bude realizována 15.9.2018 - 
16.9.2018 / Ulice Svornosti, Hořejší nábřeží 
/ park, Praha - Praha 5, ulice Svornosti 

Projekt Volební kultura v Praze (1918 - 2018) zahrnuje trojici odborně a mediálně rozdílných výstupů - mezinárodní konferenci na půdě Centra středoevropských studií VS, reprezentativní konferenční publikaci ve formě 
kolektivní monografie vydané Nakladatelství Lidové noviny a doprovodný edukativní program pro studenty dějepisu vybraných pražských středních škol s názvem Koho a jak volili moji předkové. Projekt se zaměřuje na 
volby do zastupitelských orgánů v čele s parlamentními volbami a volbami do obecních samospráv, které jsou základními pilíři liberálně - demokratických systémům a oprávněně náležejí k frekventovanými fenoménům 
veřejné i odborného diskursu napříč politickým spektrem a sociálními vědami. Ve 20. stolení prošla volební kultura střední Evropy, české země nevyjímaje, dynamickým vývojem. Projekt se zaměřuje na konceptualizaci voleb 
jako důležitého společenského a historického fenoménu českých a středoevropských dějin posledního století průřezově optikou volek jako základního demokratického mechanismu. Dotace bude použita na organizaci 
mezinárodní konference, publikace reprezentativní kolektivní monografie a uspořádání doprovodného edukativního programu pro studenty vybraných pražských středních škol s názvem "Koho a jak volili moji 
předkové?"Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Žadateli nebyl navržen grant v I. kole , 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Projekt "Prvorepublikový Smíchov" je interaktivní dobová rekonstrukce jak se v době vzniku republiky žilo - formou oslavy 100 let od založení republiky, která půjde cestou časem na počátek 20. století a oživení ducha 
dělnického Smíchova. Oslava bude pojata jako dobová rekonstrukce života první republiky s důrazem na hlavní protagonisty, kteří se zasloužili o vznik samostatného Československa. součástí programové skladby projektu 
jsou oživlé historické osobnosti, které významnou měrou přispěli k formování samostatného Československa. Dalšími body programu bude přehlídka tradičních cechů, řemesel, spolků a sdružení, staročeské trhy a pouť, 
hudební program, výstava historických dopravních prostředků včetně podpůrných tištěných materiálů. Projekt si klade za cíl uspořádat důstojnou a zároveň atraktivní oslavu nejvýznamnějších státotvorných milníků a 
připomenout si základní hodnoty našich předků, kteří často obětovali veškerou svou energii, um a vědomosti pro lepší společný život. Dotace bude použita na organizaci projektu, produkční náklady, program, propagaci 
projektu apod. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
041V/II Czech Top Photo

Slezská 2191/134, 130 00 Praha 3, 
Spolek                            IČ: 
06621635 

OSUDOVÉ OKAMŽIKY 
ČESKOSLOVENSKA – 
výstavní přehlídka u 
příležitosti 100. výročí 
vzniku samostatného 
československého státu

2 515 000 1 700 000 68 0 0 0 akce bude realizována 1.9.2018 - 
30.11.2018 / Křížová chodba a Rytířský sál 
Staroměstské radnice, Praha - Praha 1, 
Staroměstské náměstí 3/1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
042V/II Divadlo AHA!, obecně prospěšná 

společnost, U Stadionu 1414/10, 289 
22 Lysá nad Labem                                               
IČ: 28508084 

TATÍČEK! ANEB 100 
LET OD ZALOŽENÍ 
ČESKOSLOVENSKA

580 000 280 000 48 0 0 0 akce bude realizována 21.5.2018 - 
31.12.2018 / Divadlo Gong, Praha - Praha 
9, Sokolovská 969/191

Projekt Osudové okamžiky Československa je fotografická výstava, vyprávějící prostřednictvím unikátních autorských a tematických celků koncentrovaných na klíčové dějinné jevy - “Obrazový příběh uplynulého století“. 
Výstava v působivé obrazové metafoře - prostřednictvím sklady emocionálně silných autorských a tematických celků koncentrovaných na klíčové dějinné jevy - příběh dramatického století má vyprávět a působit na 
návštěvníky. Výstava se skládá z částí - Svědectví o První světové válce včetně vyvrcholení v r. 1918, Mobilizace roku 1938 na protest proti Mnichovské dohodě, stejně jako léta působení československé vlády v exilu,  
Okupace Československa německými nacisty roku 1939, Východní čs odboj, Ročník 21 - o lidech narozených v tzv totálním nasazení pro německou říši, Rok 1945 očima fotografů, Rok 1968 očima fotografů, 
Československý disent, Normalizace, Rok 1989 očima fotografů a Havel Story. Projekt je unikátní dílo vytvořené z unikátních kolekcí. Je určen nejširší divácké veřejnosti domácí i zahraniční. Součástí je doprovodný program 
spočívající v promítání dobových filmových dokumentů, vystoupení a besedy historiků, politologů, publicistů i samotných fotografů, komentované prohlídky a vedomostní soutěže pro školy. Na projekt byla požádána záštita 
primátorky hl. m. Prahy.  Dotace bude využita na přípravu, realizaci a produkci výstavní přehlídky, autorská práva, výstavní zvětšeniny, instalaci a deinstalaci výstavy a autorské honoráře spojené se samotnou výstavou. Akce 
má záštitu primátorky hl. m. Prahy.  Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska: Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Projekt je originálně pojatá interaktivní inscenace, realizovaná u příležitosti stého výročí založení Československa a přibližující nejmladší generaci pozapomenuté životní osudy zakladatele samostatného Československého 
státu, T. G. Masaryka a období vzniku ČSR. Jedná se o unikátní činoherní představení, určené dětem, mládeži i dospělému publiku, které by mělo slavnostní premiéru přesně v den svého výročí, tzn 28. října 2018 a dále by se 
uvádělo v podobě dalších 9 repríz až do konce roku 2018. Základní myšlenkou je apel zejména na dnešní nejmladší generaci, která by měla vědět na jakých základech naše republika vznikla, kdo se o to zasloužil a jak 
nesmyslným a obtížným se takový úkol na počátku dvacátého století většině českého národa jevil. Režisér Jan Frič je uměleckým garantem celého projektu. Součástí projektu bude doprovodný program, kterým je účast 
kurátora divadelního oddělení Národního muzea, Víta Pokorného Ph.D., který uspořádá před vybranými představeními půlhodinovou přednášku o osobně T.G. M, složité době v níž žil a pracné cestě, vedoucí k osamostatnění 
našeho národa. Dotace bude využita na výrobu a realizaci činoherní divadelní inscenace TATÍČEK! ANEB 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA (scénář, dramaturgie, režie, výprava, scénografie, herecké 
obsazení, kulisy, rekvizity, kostýmy, hudba, apod...).  Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
043V/II Práh s.r.o., Patočkova 2386/85, 169 

00 Praha 6                                                       
IČ: 25725301 

Vydání autorské knihy 
Renáty Fučíkové Češi v 
USA / Bohemian History

462 000 160 000 35 0 0 0 akce bude realizována 15.2.2018 - 
31.12.2018 / Práh s.r.o. - Praha, Praha - 
Praha 6, Patočkova 2385/86

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
045V/II FOIBOS BOOKS s.r.o.,

K vápence 425/26, 159 00 Praha-
Velká Chuchle                                            
IČ: 25053728 

Architekti pražských 
staveb 1918-2018

600 000 350 000 58 100 000 100 000 100 000 akce bude realizována 1.1.2018 - 
31.12.2018 / Galerie Mánes, výstavní 
prostory jednotlivých městských částí, 
Praha - Praha 1, Masarykovo nábř. 250/1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
046V/II PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová

Litvínovská 520/36, 190 00 Praha 9                                    
IČ: 62884123 

PRAGUE APOTHEOSIS - 
VIDEO MAPPING

497 000 160 000 32 0 0 0 akce bude realizována 23.4.2018 - 
25.8.2018 / Projekce na zadní část budovy 
Stavovského divadla., Praha - Praha 1, 
Ovocný trh 

Spolupráce při vydání dvojjazyčné autorské knihy uznávané ilustrátorky Renáty Fučíkové Češi v USA / Bohemian History vznikající při příležitosti 100letého výročí založení ČSR. Z dotace bude hrazen proces vydání knihy - 
tisk. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".
Odůvodnění negativního stanoviska: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost obsahuje formální chyby neboť není v souladu s  čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení.

Formou výstavy, doprovodného programu, katalogu a internetových stránek projekt seznámí širokou veřejnost s architektonickým bohatství a jejich tvůrci v Praze v průběhu uplynulých sta let. Výstava bude obsahovat 
reprezentativní přehled 50 významných staveb století a architektů v Praze a jejich výstižné charakteristiky. Výstavní expozice bude základem uspořádání putovních výstav ve školách a institucích HMP v roce 2018. Součástí 
výstavy je vydání katalogu Stavby století republiky 1918 - 2018, která spolu s internetovým portálem www.slavnestavby.cz bude informovat o aktivitách pořádaných v jubilejním roce v místech, regionech a krajích. Záštitu 
nad projektem Stavba století republiky 1918 - 2018 převzala Asociace krajů ČR. Dotace bude využita na realizaci výstavní expozce, která se stane základem putovních výstav po jednotlivých MČ Prahy. Na pořádání besed, 
komentovaných prohlídek, architoulek, grafické a autorské zpracování katalogu a práce na webových stránkách. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 

Unikátní audiovizuální autorský umělecký projekt PRAGUE APOTHEOSIS – VIDEO MAPPING, věnovaný Praze a významným výročím české státnosti, je technicky i umělecky inovativní projekt, jak obsahem, tak i 
provedením. Prostřednictvím obrazových scenérií a originálních počítačových animací a efektů přináší obsahová sdělení. Nesnaží se šokovat pouze formálními efekty. Autorka, režisérka a choreografka Křižíkovy fontány, 
přináší i do Video Mappingů choreografickou symbiózu obrazu, hudby a veršů.  Projekt prezentující významné osobnosti naší historie je nejen oslavou naší státnosti, ale zároveň přínosem a příslibem pro budoucnost. Projekt 
má v sobě potenciál pro rozvoj a využití v dalších letech. Unikátní technickou a uměleckou formou přiblížit naší historii zahraničním divákům a široké veřejnosti. Přinést poučení o možnostech současných špičkových 
počítačových technologií ve sféře umělecké. Dotace bude využita na technické zabezpečení projekce a ozvučení. Realizace obrazových animací a počítačových efektů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje 
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU, vstupné je zdarma
Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
049V/II Czech Architecture Week, s.r.o.

Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 
Praha 1                                                         
IČ: 27872688 

Publikace: Průvodce 100 
lety pražské architektury

1 104 000 500 000 45 0 0 0 akce bude realizována 1.4.2018 - 30.9.2018 
/ Výstavní síň Mánes, Praha - Praha 1, 
Masarykovo nábřeží 250/1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
050V/II Viola o. p. s.

Národní 7, 110 00 Praha 1                                
IČ: 25109979 

Podzimní osmičky v 
divadle Viola

120 000 60 000 50 0 0 0 akce bude realizována 1.10.2018 - 
28.12.2018 / Divadlo Viola, Praha - Praha 
1, Národní 1011/7

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
051V/II MimoFilm, Opletalova 25, 110 00 

Praha 1                                                               
IČ: 26708698 

100 let republiky v Praze 930 000 650 000 70 0 0 0 akce bude realizována 3.9.2018 - 3.10.2018 
/  Kasárna Karlín, Praha - Praha 8, Prvního 
pluku 2

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Reprezentativní neprodejná  publikace věnovaná 100 letům pražské architektury. Průvodce 100 lety pražské architektury bude nabízet 100 vybraných a z hlediska architektury významných budov na území hlavního města 
Prahy vzniklých za posledních 100 let. Formát vydání je z důvodů snadné manipulace a přenosnosti zvolen jako A5 a předpokládaný počet stránek je 240. Výhodou Průvodce bude navíc snadná a uživatelsky velmi přívětivá 
orientace obrazová, textová i topografická. Z hlediska grafického bude v publikaci využit princip „snadného listování“, kdy fotografie objektu bude otištěna vždy na pravé straně a popis objektu včetně průvodního textu pak na 
straně levé. Součástí publikace bude také mapa Prahy, na které budou jednotlivé objekty označeny odpovídajícím číslem z textové části tohoto kompaktního katalogu. Majitel publikace tak získá z praktického hlediska 
reprezentativní přehled o architektonicky nejhodnotnějších stavbách v Praze za uplynulých 100 let a jejich umístění na teritoriu hlavního města, vytvořený speciálně pro tyto účely doc. ing. arch. Rodomírou Sedlákovou, CSc.  
Získá zároveň také ojedinělý historicky velmi reprezentativní přehled o vývoji a směrech architektury v Praze za posledních sto let a životě hlavního města v průřezu několika politicko-ekonomických systémů. Dotace bude 
vzužita na vydání unikátní dárkové architektonické publikace věnované 100 letům pražské architektury. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Série čtyř  příležitostných literárně dramatických /hudebních/ večerů ke 100. výročí založení  Československé republiky v roce 1918 a k výročí úmrtí Karla Čapka v prosinci 1938 - Série čtyř  příležitostných literárně 
dramatických /hudebních/ večerů ke 100. výročí založení Československé republiky v roce 1918 a k výročí úmrtí Karla Čapka v prosinci 1938  Tři večerní představení plánujeme jako příležitostná a bez další (nebo jen jedné) 
reprízy, Eisnerův Chrám i tvrz bude klasickým repertoárovým titulem Každý z večerů má vlastní svébytnou dramaturgii, jednoduchou scenografii, výpravu a jiné (herecké – hudební) obsazení. (Ne)přímo k výročí vzniku 
našeho státu odkazují všechny zmíněné programy, protože přibližují texty a myšlenky osobností první republiky a „mezi řádky“ také dobovou atmosféru a její literárně publicistickou reflexi. Dotace bude využita na 
financování  umělecké realizace projektu / honoráře uměleckých složek. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Výstava plakátů Karla Cudlína vytvořených u příležitosti 100 let samostatné republiky. Dotace bude využita na vytvoření díla, náklady na technické zpracování. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska: Žádost byla podána bez příloh, žádost obsahuje formální chyby neboť není v souladu s čl. III, bod 6, 11 Zásad, a navrhuje se tudíž k vyřazení.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
054V/II INICIATIVA FÓR_UM, z. s., 

spolek, Terronská 814/33, 160 00 
Praha 6                                                               
IČ: 22714324 

100 let české politické 
satiry

1 012 000 694 000 69 100 000 100 000 100 000 akce bude realizována 1.3.2018 - 
17.11.2018 /Kampus Hybernská, Praha - 
Praha 1, Hybernská /4

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
055V/II LORMA PRAHA spol. s r.o., 

Korunní 1311/58, 120 00 Praha 2                      
IČ: 48036951 

Průřez stoletím módy a 
účesové tvorby 1918-2018

2 395 000 2 395 000 100 0 0 0 akce bude realizována 11.10.2018 - 
11.10.2018 / Obecní dům, Praha - Praha 1, 
náměstí Republiky 1090/5

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
056V/II Asociace Entente Florale CZ - 

Souznění, z.s., spolek, V pevnosti 
159/5b, 128 00 Praha 2                           
IČ: 27047091 

Národní putovní výstava 
Má vlast cestami proměn 
2018/2019

440 100 190 100 43 0 0 0 akce bude realizována 1.5.2018 - 
31.12.2018 / Národní kulturní památka 
Vyšehrad - Vyšehradské sady, Staré 
purkrabství, Praha 2, Štulcova 

Národní putovní výstava stovky pozitivních proměn naší vlasti; slavnostní zahájení nového ročníku a první expozice v Praze na Vyšehradě. V zahajovacím a doprovodném programu bude kladen důraz na výroční české 
státnosti. Výstava představí 100 proměn. každý panel obsahuje foto před proměnou a po ní a text s příběhem objektu a přiblížením jeho současného využití. Dotace bude využita na organizaci slavnostního zahájení národní 
putovní výstavy s prezentací proměn Prahy po roce 1918, doprovodný cyklus přenášek o architektuře po roce 1918 a jejím odkazu pro současnost. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska: Žádost o grant obsahuje kopii výpisu z obchodního rejstříku, žádost obsahuje formální chyby neboť není v souladu s  čl. III, bod 11 Zásad. Žádost se navrhuje k vyřazení.

Měsíční vzdělávací a kulturní festival, představující politickou satiru jako prvek společenského života a dějin Č(S)R, především jakožto umění, ale také odporu vůči totalitě. Projekt zapojí tvůrce, veřejnost a žáky SŠ. jde o 
svého druhu festival, a smyslem takové akce je také pobavit, a nakonec satira má v prvním okamžiku podněcovat smích. Ale nebyl by to Kampus Hybernská a Sametové posvícení, pokud by nešlo v prvé řadě o víc. Politická 
satira, od nedělního rodinného oběda, přes vtipy na ředitele gymnázia až po karikatury ministra námořnictví, je výrazem určitého sebevědomí a zdraví společnosti – ochoty ustát kritiku a reagovat na ni, vést dialog, formulovat 
myšlenku vtipně a pregnantně, vystihnout problém jen několika tahy nebo slovy a skrze různé úrovně humoru vést sebe i ostatní k větší citlivosti vůči společenskému dění, větší odpovědnosti a ochotě vyjadřovat svůj názor a 
vyrovnávat se s negativními názory okolí. S ohledem na význam výročí 100 let a dalších důležitých dat - "osudných osmiček" našich nedávných dějin, je festival symbolicky ukončen 17. listopadu, ale dalším podstatným 
milníkem je přirozeně 28. říjen (obě data připadají na víkend). Dotace bude využita na přípravu, produkci a řízení festivalu, zajištění materiálnách podmínek a služeb, PR. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje 
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Projekt má za cíl seznámení s vývojem účesů a módy během století 1918-2018 v ČSR cílem přiblížit široké veřejnosti jak se vyvíjela móda a účesy v průběhu let 1918 až do současnosti. Čím byla historicky ovlivněna móda a 
styl v jednotlivých dekádách, jaké byly významné momenty v české historii od založení samostatného čs státu. Projekt obsahuje videoprojekci, mluvené slovo moderátora, hudební, taneční a pěvecká dobová vystoupení, která 
budou prokládána přehlídkou účesů a módy. Zároveň bude vydána brožura pro návštěvníky večera s retrospektivou účesové tvorby.Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska : Žadatel ve své žádosti žádá dotaci ve výši 100 % celkových nákladů, žádost obsahuje formální chyby neboť není v souladu s čl. I, bod 7 Zásad, žádost se navrhuje k 
vyřazení
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
058V/II
.

Ars Metropolis z.s.
Na Kampě 510/13, 118 00 Praha 1, 
spolek,                                                     
IČ: 22877266 

Pražský hrad od 
Masaryka k Havlovi

504 000 340 000 67 170 000 170 000 170 000 akce bude realizována 1.4.2018 - 1.12.2018 
/ Galerie 1, Praha - Praha 1, Štěpánská 
639/47

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
059V/II
.

Městská část Praha-Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 
Praha-Zbraslav                                                    
IČ: 00241857 

Osmičkový rok pro 
Zbraslav

773 115 541 600 70 0 0 0 akce bude realizována 31.1.2018 - 
28.10.2018 /  Praha - Zbraslav, Praha 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
061V/II W.I.P.  s.r.o.

Na Petřinách 403/2, 162 00 Praha 6                      
IČ: 25109723 

Osudy Židů po vzniku 
ČSR a příběh záchrany 
jejich dětí

405 000 280 000 69 0 0 0 akce bude realizována 3.12.2018 - 
31.1.2019 /  Slovenský institut v Praze, 
Praha - Praha 1, nám. Republiky 1037/3

Audiovizuální výstava velkoplošných fotek Z.Mináčové, doplněna filmem M.Mináče se uskuteční v prosinci ve Slov. institutu v Praze. Její dvě části, budou obohaceny o komentované prohlídky pro veřejnost i školy, kde bude 
pokračovat i po výstavě v SI. Výstava spolu s realizovaným filmem ZÁCHRANA WINTONOVÝCH DĚTÍ bude kromě návštěvníků Slovenského institutu v nejrušnější části Prahy, představena i formou komentovaných 
prohlídek pro žáky a studenty základních a středních škol v Praze. S tímto druhem vzdělávacích projektů mají autoři projektu dobré dlouhodobé zkušenosti. Jejich popis a výstupy lze najít na www.wintonfilm.com 
Pokračování projektu: Projekt se bude distribuovat v Praze v rámci kulturních a vzdělávacích akcí, formou instalací výstavy a prezentací na školách a také v zahraničí přes Česká centra. Dotace bude využita na technickou 
přípravu velkorozměrových fotografií, náklady na propagaci, organizační zajištění projektu, komentované prohlídky. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 
EU. Na základě doporučení Komise RHMP bude žadateli navrženo projekt přepracovat a přiblížit se k tématu výročí 100 let samostatného čs státu a účastnit se III. kola grantového řízení. 

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Osmičkový rok pro Zbraslav je seriál projektů, vztahujících se k významným výročím oslav české státnosti. Bude probíhat celý rok po celé Zbraslavi se zapojením místních aktivníh spolků, organizací, vzdělávacích institucí i 
jedinců. Soutěž je zaměřena na studenty vyšších ročníků ZŠ a středoškoláky, které vnímáme obecně jako nesnadno uchopitelnou cílovou skupinu. Studenti budou osloveni přes elektronická média, ale i přes školy v regionu, 
kam za vzděláním ze Zbraslavi nejčastěji dojíždějí. Téma bude formulováno ve snaze zachycení jejich vztahu k republice prizmatem 100let výročí.  Součástí projektu bude vydání brožury příběhů o pamětnících, doplněná 
recepty z dob 1. republiky. Výstava v rámci oslav 100 let republiky, rozšířená databáze fotografií archivu městské části. Komentovaná prohlídka soukromých, jinak nepřístupných, anebo městských zahrad. Cílem projektu je 
zaujmout širokou cílovou skupinu pro společnou oslavu 100 a 25 let v historii České republiky a zároveň zapojit veřejnost do projektů, reflektujících významné momenty novodobé historie v celonárodním i místním měřítku. 
Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 
Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Projekt je směřován k 100 výročí Československa resp. České republiky a dává si za úkol seznámit širokou veřejnost se změnami na památce č.1 - Pražském hradě v období let 1918 - 2003.Výstava  Pražský hrad od Masaryka 
k Havlovi  přinese občanům Prahy i jejich návštěvníkům pohled  historika architektury , prof. Zdeňka Lukeše na  stopy , které po sobě zanechaly  prezidenti v období 1918 – 2003. V rámci přípravy výstavy, bylo několik 
pracovních setkání  autorů projektu, kteří  chtěli  citlivým výběrem architektonických zásahů do Pražského hradu za strany prezidentů, přiblížit veřejnosti a zejména občanům Prahy 1  i některé méně pozitivní zásahy do 
jednoho z nejznámějších panoramat Prahy. K výstavě bude vydán katalog, ve dvojjazyčné mutaci/angličtina – čeština/, aby obyvatelé Prahy mohli  své návštěvy z domova i ciziny  seznámit s procesem vývoje Pražského hradu  
od vzniku republiky. Dotace bude využita zejména na nákup fotografií z archivů, výrobu panelů a  výroba doprovodných textů. žadatel podal žádost v I. kole a neuspěl, není podává žádost s odlišným předmětem žádosti. 
Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
062V/II Umělecká beseda

Besední 487/3, 118 00 Praha 1, 
spolek,                                                                    
IČ: 48546780 

Léto s Uměleckou besedou 
v Kampusu Hybernská 
(Napříč stoletím)

1 760 000 1 126 000 64 0 0 0 akce bude realizována 1.8.2018 - 30.9.2018 
/ Kampus Hybernská, Praha - Praha 1, 
Hybernská 998/4

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
064V/II Slovensko-český klub

Anastázova 15/6, 169 00 Praha 6, 
spolek                                                                   
IČ: 65398777 

Pražská premiéra 
Slovenských tanců ke 100. 
výročí vzniku ČSR

920 000 200 000 22 0 0 0 akce bude realizována 1.4.2018 - 30.4.2018 
/ Kostel - koncertní síň Šimona a Judy, 
Praha - Praha 1, U milosrdných

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
065V/II Slovensko-český klub

Anastázova 15/6, 169 00 Praha 6, 
spolek                                                                  
IČ: 65398777 

Cyklus přednášek pro 
veřejnost Naše/Vaše první 
republika?

429 500 300 000 70 100 000 100 000 100 000 akce bude realizována1.5.2017 - 31.12.2017 
/ Slovenský dům v Praze, Praha - Praha 1, 
Soukenická 1199/3

Dvouměsíční literární výtvarný a hudební festival reflektující vývoj společnosti a umění v Č(S)R očima umělců Umělecké besedy - dvouměsíční výstavy obrazů a soch, a doprovodných čtení, projekcí filmů, hudebních 
představení a hlavně debat s autory a akademiky, workshopy pro veřejnost. Půjde nám o propojení tradičních, často by se dalo říci klasických, byť ne konzervativních žánrů se stále ještě velmi syrovým stavem Kampusu 
Hybernská, ale také propojení tradice a inovace v umění, různých estetických perspektiv – hosty debat a spolupracovníky budou proto také studenti a akademici uměleckých vysokých škol v Praze. Nakonec léto je také ideální 
čas, kdy se lze inspirovat ve výuce uměleckých oborů a dějin umění v neuniverzitním prostoru. Dotace bude využita na přípravu a realizaci projektu. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a 
obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost o grant obsahuje formální chyby - nesoulad s čl. III, bod 17 - celkové náklady v příloze neodpovídají údajům na žádosti. Z důvodu formálních chyb 
je žádost navržena k vyřazení.

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

10. dubna se uskuteční slavnostní koncert - pražská premiéra Slovenských tanců významného slovensko-kanadského skladatele Petra Breinera za účasti autora, provedení Pražského komorného orchestru a s číší vína v 
rezidenci velvyslance SR v Praze. orchestr pražskou premiéru Slovenských tanců autora Petera Breinera. Slovenské tance jsou v původní podobě orchestrální suitou. Tvoří ji šestnáct symfonických tanců založených na 
slovenských lidových písních. Myšlenka vytvořit cyklus „národních“ orchestrálních tanců se vynořila v čase, když autor aranžoval Brahmsovy Uherské tance. Skladatel si uvědomil, že v období romantismu, ale také ve 20. 
století, se cyklus národních tanců objevil téměř v každé národní kultuře. Šestnáct známých i méně známých písníček převážně z Východního Slovenska spojil do uceleného cyklu s prvky improvizace.  Dotace bude využita na 
nájem Kostel - koncertní síň Šimona a Judy, část uměleckých honorářů, propagace. Žadatel nebyl v I. kole úspěšný, ve II. kole odlišný projekt. Jedná se o veřejnou podporu v režimu de minimis

Cílem projektu je cyklus přednášek pro veřejnost a knižní vydání kolektivní monografie tematicky čerpající z přednášek věnovaných vzniku a trvání Československa. Klíčové je, že do oslav státoprávních výročí se projektem 
zapojí i UNIVERZITNÍ PROSTŘEDÍ. cyklus přednášek pro veřejnost a knižní vydání kolektivní monografie tematicky čerpající z přednášek věnovaných vzniku a trvání Československa. Přednášky budou realizovány během 
tří večerních bloků (v jazykovém, literárním a kulturním) během září a října 2018 v reprezentativních prostorech Slovenského domu. Zaměření přednášek plně odpovídá společenskovědnímu pojetí a zahrnuje základní oblasti, 
které korespondují s profesním zaměřením přednášejících. Primární cílovou skupinou, pro kterou je daný projekt určen, je velmi široce otevřená odborná i laická veřejnost sahající daleko za hranice slovenské menšiny v našem 
prostředí. Přednášky mají potenciál oslovit širokou veřejnost. Dotace bude využita na OON přednášejících, zapojených studentů, editorů, náklady na předtiskovou přípravu a tisk monografie. Žadatel nebyl v I. kole úspěšný, 
ve II. kole odlišný projekt. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
066V/II Nerudný fest.cz

Strakonická 1601, 252 28 Černošice, 
spolek                                                                      
IČ: 26578824 

100 let republiky na 
jazzové vlně

1 331 000 491 000 37 0 0 0 akce bude realizována 30.4.2018 - 
30.4.2018 / Karlovo náměstí- v jednání - 
podaná žádost o zábor, Praha - Praha 2, 
Karlovo náměstí 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
067V/II Petráková Slancová Pavla

Na Zlaté stezce 918, 263 01 Dobříš                           
IČ: 16935233 

Zemský ráj - první 
vlastenecké omalovánky s 
říkadly

2 800 000 200 000 7 0 0 0 akce bude realizována 1.4.2018 - 
31.12.2018 / ZŠ po celé Praze, Praha - 
Praha-Běchovice,

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žádost obsahuje formální chyby - údaj o bankovním spojení neodpovídá doloženému potvrzení z banky - není v souladu s čl. III, bod 19 Zásad. Žádost se 
navrhuje k vyřazení.

Ve spolupráci s ČRo připravujeme velký celodenní jazzový open-airový koncert a interaktivní výstavu pro širokou veřejnost k oslavě 100. výročí založení Československé republiky, která svým vznikem umožnila proniknout 
jazzu do českého prostředí. celodenní jazzový open-airový koncert a připomínkovou interaktivní výstavu pro širokou veřejnost k oslavě 100. výročí založení Československé republiky, která svým vznikem umožnila 
proniknout jazzu do prostředí českých zemí. Tento program proběhne symbolicky 30. dubna v rámci Mezinárodního dne jazzu celosvětové platformy UNESCO. Akce si klade za cíl připomenout hudbou demokratické 
hodnoty, na kterých byl československý stát vybudován a zároveň zdůraznit klíčovou roli jazzové kultury v demokratických dějinách naší republiky. Program, který je tvořen jazzovou hudbou, jako symbolem svobodně 
smýšlející společnosti, který s ní byl provázán i v těžkých dobách komunistického či nacistického režimu, je dle organizátorů ideální náplní oslav naší země jako svobodného, demokratického a nezávislého státu. Dotace bude 
využita na uhrazení nákladů na technické zajištění akce, na propagaci akce, na úhradu nákladů na honoráře zahraničních a českých umělců. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod 
mezi členskými státy EU. 

ZEMSKÝ RÁJ je jedinečná dětská vlastenecká publikace s omalovánkami a říkaly pro děti od 4 – 8 let. ke 100. výročí ČR. Hlavní postava - LEV, "probíhá krajem"- kraji, který v jednoduchém říkadle odráží charakteristiku 
daného území a personifikovaný lev je svojí kresbou předurčen k barevnému zpracování každého dítěte samostatně nebo s pedagogickým vedením učitelek mateřských škol či prvních tříd, kde lze publikaci použít jako učební 
pomůcku v hodinách prvouky nebo kreslení. Publikace je opatřena vstupním "pamětním listem", který je určen ke konkrétní dedikaci dítěte s podpisem třídní učitelky či vedení školy. Publikace bude rozdávána dětem zdarma 
prostřednictvím škol. Dotace bude využita na výrobu a tisk prvních vlasteneckých omalovánek s říkadly - Zemský ráj. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 
EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
069V/II Sdružení výtvarných kritiků a 

teoretiků, z.s., Jungmannova 36/31, 
110 00 Praha 1, spolek                                        
IČ: 15887839 

Výstava fotografií 
Jindřicha Štreita “Světlo 
víry a naděje“

226 000 120 000 53 0 0 0 akce bude realizována 1.5.2018 - 30.6.2018 
/ Galerie kritiků, Jungmannova 31/36, 110 
00 Praha 1, Praha - Praha 1, Jungmannova 
31/36

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
070V/II AIA - Alternative Investment, s.r.o., 

Politických vězňů 1597/19, 110 00 
Praha 1                                                        
IČ: 02703190 

Květy 2018 8 731 500 6 100 000 70 0 0 0 akce bude realizována 28.10.2018 - 
31.12.2018 / Galerie Tančící dům, Praha - 
Praha 2, Jiráskovo Náměstí /6

Výstava děl renomovaných výtvarníků a umělců k oslavě 100 let výročí republiky - jedná se o unikátní projekt více než 33 žijících i nežijících českých a slovenských výtvarníků, umělců a významných osobností s názvem 
„KVĚTY 2018“. Výtvarníci a umělci vytvoří v průběhu roku 2018 a 2019 rozkvetlou zahradu 100 kusů velkých porcelánových květů s jednotnou tematikou zohledňující českou státnost, její pestrost, vývoj, tradici a historii, 
krásu i proměny republiky a jejích obyvatel. Porcelán byl vybrán jako fantastická materie, kterou je možno – na rozdíl od jiných keramických hmot – dekorovat pod glazuru. Je také nezastupitelnou identickou hmotou, která 
přes 200 let reprezentuje naši republiku po celém světě. Květy budou vyrobené pomocí autorské originální techniky ručního prořezu akademického malíře Borise Noska. Jedná se o triptych tří objektů, tvořících dohromady 
jeden celek. Náměty jednotlivých květů budou mít jednotící téma: historii českého státu jeho tradice, významné osobnosti, ale i třeba specifickou a výraznou architekturu, památky, přírodní úkazy, a další výjimečnosti. Raritou 
tohoto souboru porcelánové originály od autorů dávno zesnulých. Součástí expozice budou též tematická výtvarná díla a umělecké objekty ze skla, dřeva i bronzu. Projekt „KVĚTY 2018“ bude spojen s výstavami v českých a 
slovenských městech. Část expozice bude prodejní. Dotace bude využita na výrobu výstavních exponátů, pronájem prostor výstavních a výrobních, příprava katalogů a suvenýrů. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de 
minimis".

Výstava renomovaného fotografa Jindřicha Štreita zahrnuje dokumentární záznamy z období 90. let 20. století „před“ a „po“ vzniku samostatné České republiky v roce 1993, rozvržených do několika tematických cyklů. 
Výstava zahrnuje 50 adjustovaných černobílých fotografií středního a velkého formátu, z toho 20 prací z období revoluce a prvních porevolučních let bude zapůjčeno z kroměřížského muzea, kde u příležitosti 20. výročí 
„sametové revoluce“ v roce 2008 se zrodila myšlenka připravit z umělcova archivu výstavu, ve výběru autora s brněnským teoretikem Antonínem Dufkem. Vyšla k ní i publikace s textem Ludvíka Vaculíka, jenž dal výstavě 
výše pracovní název Ab-normalizace, vyjadřující absurdní atmosféru nesvobodné doby. Zbylých 30 nepublikovaných fotografií z 90. let 20. století je dosud nezkopírovaných a neadjustovaných, je třeba u příležitosti stávající 
výstavy je uspořádat. K výstavě bude vydán i katalog, dokládající pamětní charakter vybraných dokumentárních záznamů. Dotace bude využita na realizaci projektu, především pak na pořízení nových fotografií, které nebyly 
dosud zveřejněny a na propagaci výstavy a další související přednášky. Žadateli nebyl v I. kole udělen grant. Jedná se o veřejnou podporu v režimu de minimis.

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
071V/II Česká organizace scénografů, 

divadelních architektů a techniků, 
Celetná 595/17, 110 00 Praha 1, 
spolek                                                                
IČ: 70882002  

BARVY PAMĚTI 
MĚSTA

5 200 000 2 900 000 56 0 0 0 akce bude realizována 28.10.2018 - 
29.10.2018 / Staré město, jeho mosty a 
ostrovy, Malá Strana, Hradčany, Katedrála 
sv. Víta., Praha - Praha 1, Staré město, jeho 
mosty a ostrovy, Malá Strana, 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
072V/II Botanická zahrada hl. m. Prahy

Trojská 800/196, 171 00 Praha-
Troja, přísp. organizce                       
IČ: 00064572 

Rostliny a zahrady První 
republiky

140 286 98 200 70 0 0 0 akce bude realizována 12.8.2018 - 
28.10.2018 /  Botanická zahrada hl. města 
Prahy, Praha - Praha-Troja, Trojská 
800/196

V noci 28. října 2018 projekt BARVY PAMĚTI MĚSTA  kompletně promění veřejný prostor historického centra Prahy skrze enviromentální velkoformátové umělecké nasvětlení. Celé město bude po jednu noc "dýchat" v 
barvách státní vlajky. Cílem je proměnit zážitek z centra města jeho kompletním přebarvením za využití současné techniky architektonického nasvětlování. Projekt takto obsáhne 3 mosty (Most legií, Karlův  most a Mánesův 
most), 3 ostrovy (Slovanský ostrov, Střelecký ostrov a Dětský ostrov), Petřínský kopec a Petřínskou rozhlednu. Jednáme i s administrací Pražského hradu s cílem zahrnout do projektu i hradčanské panorama. Celá zmíněná 
oblast bude „obarvena“ základními barvami trikolóry (bílou, červenou a modrou), které jsou významným státním symbolem úzce spojeným s Československým státem i s Českou republikou, jejich zakladateli i občany. Barvy 
nebudou zcela statické. Bude docházet k velice pomalému pohybu a barevnému posunu barev, který nebude rušit, ale bude dynamizovat pohled na celé město. Jako bychom promítali velmi zpomalený záběr vlající vlajky na 
celou tuto rozlehlou oblast. Dotace bude využita na technické a produkční zajištění největší umělecké světelné instalace v Československých dějinách. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Projektem „Rostliny a zahrady První republiky“ návštěvníkům Botanické zahrady hl. m. Prahy přiblížíme prvorepublikové zahrady, v nich využívané rostliny a zaměříme se i na tehdejší významné osobnosti botaniky tehdejší 
doby. Projekt je rozdělen na dvě části, které spolu úzce souvisí a přispějí tak ke komplexnímu zpřístupnění informací týkajících rostlin, jejich využití i vědního oboru botaniky z období První republiky širokému okruhu 
návštěvníků.  První část, která projekt odstartuje, bude akce v botanické zahradě Klára má svátek 12. 8. 2018, během kterého bude připraven bohatý kulturní i odborný program pro širokou veřejnost, který představí jak 
estetický význam rostlin a jejich využití v zahradách První republiky, tak i významné zahradníky, botaniky i důležité rostliny. Během posvícení bude také představena výstava tvořená souborem panelů, který podrobně přiblíží 
výše uvedená témata. Zároveň bude na základě těchto informací připraven pro děti i dospělé vědomostní kvíz, který hravou formou upoutá pozornost dětí na méně záživnou tematiku, kterou bez pochyby ocení i pedagogové. 
Dotace bude využita na realizaci akce konané v Botanické zahradě hl. města Prahy spojené s představením výnamnými osobnostmi botaniky První republiky a bohatým kulturním programem přibližujícím stejné období. 
Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
073V/II Nadační fond Magdaleny Kožené, 

Polní 334/6, 639 00 Brno                               
IČ: 04845293 

ZUŠ Open 2018 ke 100 
letům České republiky

450 000 300 000 67 200 000 200 000 200 000 akce bude realizována 24.5.2018 - 
24.5.2018 / Valdštejnská zahrada Senátu 
PČR / Anežský klášter, Praha - Praha 1, 
Letenská ul. / U Milosrdných 17

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
074V/II Studio Pět, s.r.o.

Věštínská 1569/6b, 153 00 Praha 5                                   
IČ: 41690966 

Zrod moderní Prahy - 
architektura a veřejný 
prostor  v době 1. 
Československé republiky

914 500 610 000 67 0 0 0 akce bude realizována 10.9.2018 - 
31.10.2018 / Pasáž paláce Lucerna, Praha - 
Praha 1, Štěpánská 61

24.5.2018 se v Praze (Valdštejnská zahrada Senátu a Anežský klášter) uskuteční pod záštitou Senátu ČR dvě významné kulturní akce, na jejichž realizaci budou spolupracovat žáci a pedagogové ZUŠ a prof. umělci (cca 500 
účinkujících) za účasti M. Kožené. První část- kulturní program ve Valdštejnské zahradě Senátu zakončený slavnostním večerním Galakoncertem ke 100 letům České republiky. Program bude zcela pod taktovkou základních 
uměleckých škol. Během odpoledne vystoupí v Sala Terrena Valdštejnského zámku ty nejúspěšnější hudební soubory, sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů ČR, aby se při této výjimečné příležitosti představily tím 
nejlepším ze svého repertoáru zaměřeného na oslavu výročí republiky. Bohatý umělecký program čeká na návštěvníky i v samotných prostorách Valdštejnské zahrady. Druhá část - slavnostní odpoledne a večer v Anežském 
klášteře ve spolupráci s MHF Pražského jaro a Národní galerií v Praze. Národní galerie pro tento den připravuje výtvarný program pro děti zaměřený opět k oslavě republiky. V jeho rámci se v prostorách kláštera budou 
prezentovat talentovaní výtvarníci z řad žáků ZUŠ. Odpoledne bude i tady zakončeno slavnostním koncertem. V jedinečném programu připraveném speciálně pro tuto příležitost  s důrazem na odkaz 100 let ČR . Dotaci 
využijeme především na koordinaci příprav, propagaci akce, materiálové náklady a služby spojené s realizaci programů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými 
státy EU. 
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Výstavní projekt a videodokument mapující na základě archivních materiálů - písemných, obrazových, mapových a filmových zrod Velké Prahy - modeního hlavního města 1. ČSR. Jde o veřejně přístupnou výstavu 
velkoplošných obrazových a textových panelů. Projekt se skládá z veřejně přístupné výstavy obrazových a textových informací adjustovaných na velkoplošných panelech. Součástí výstavy bude dokumentární  filmová smyčka 
vytvořená z archivních filmových materiálů a dotáček v reálném prostoru dnešní Prahy. Časové vymezení projetu je dáno roky 1918 (resp.1920) a 1938 ( s doběhem do roku 1945). Použitý výstavní fundus i adjustace 
jednotlivých panelů umožní po ukončení  výstavy v Lucerně přesunout ji a vystavit jako celek, nebo vybrané části do dalších prostor ( předběžná dohoda s Prahou 4, Prahou 5 a Prahou 6 ). Výstava je určena pro širokou 
veřejnost od mládeže po seniory. Umístněním ve veřejně přístupném prostoru nebude její zhlédnutí nijak limitováno, kromě nočních hodin.  Dotace bude využita na sběr archivních materiálů, grafické a studiové  zpracování a 
výrobu výstavy a její instalaci. Dále na zpracování filmových archivů a dotáček. Z dotace bude hrazena také část propagace - PR a materiály. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a 
obchod mezi členskými státy EU. 
Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
075V/II CZECOT o.s.

U stadionu 6, 568 02 Svitavy, 
spolek                                  IČ: 
26673169 

Mobilní geolokační hra 
„Mužové 28. října“

130 000 89 000 68 89 000 89 000 89 000 akce bude realizována 1.5.2018 - 17.6.2018 
/ ulice Prahy, Praha - Praha 1, ulice a 
budovy Prahy - viz popis projektu 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
076V/II Containall o.p.s.

Nad dolíky 112/12, 165 00 Praha-
Suchdol                                                                      
IČ: 01343939 

Oslavy sto let založení 
republikyv kulturních 
centrech Containall

435 000 200 000 46 0 0 0 akce bude realizována 1.4.2018 - 30.9.2018 
/ Letenské sady (prostor pod kyvadlem), 
Praha - Praha 7, Letenské sady 

Projekt je nová geolokační hra pro mobilní telefony (v české, německé, anglické a ruské verzi), ve které se lidé zážitkově seznámí s přípravami vzniku Československé republiky a stanou se na 2 hod. dobovými novináři. 
Průvodcem jim bude sám Alois Rašín! Projekt umožní pomocí nejmodernějších technologií rozšířené reality doslova zažít var doby října 1918; zprostředkuje lidem díky dostupným mobilním audiovizuálním prostředkům 
dobové nepublikované a málo známé materiály;  provede díky geolokaci významnými místy října 1918, a to vhodnou trasou propojující vybraná významná místa spojená se založení ČSR. Seznámí také s dobovou hudbou a 
tanci, kterými lidé slavili na ulicích a náměstích vznik ČSR; Umožní zažít také práci v odboji Maffie. Zprostředkuje ale také strach jejich manželek - dam, které je podporovali a dávali jim potřebné zázemí pro práci na vzniku 
republiky. Dotace bude využita na vytvoření a volné zpřístupnění geolokační hry v mobilní aplikaci GEOFUN. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 

Speciální upomínková edice vratných kelímků graficky ztvárněná mladými umělci zachycující osobitým způsobem sté výročí založení Československé republiky. Místo konání: kulturní centra Containall (duben - září 2018). 
Vizuální podoba výsledné grafiky vznikne ve spolupráci s pražskými vysokými uměleckými školami. Vycházet budeme z naší několikaleté zkušenosti s organizováním přehlídky mladého studentského umění „Pokoje“. 
Oslovení studenti vytvoří grafické návrhy, ze kterých budou vybrány tři, které nejzajímavějším způsobem ztvární naše zadání: zachytit jedinečným způsobem sté výročí založení Československé republiky zasazené do 
specifického pražského kulturního prostředí. Výsledný artefakt tak nebude pouze užitkovým předmětem, ale originálním upomínkovým suvenýrem, který si naši hosté budou moci odnést domů. Bude jim tak připomínat, že 
navštívili místo v tomto významném období. Vítězné návrhy budou vytištěny a v průběhu léta vystaveny v prostoru kulturního centra Stalin společně s popiskem vysvětlujícím okolnosti vystavení nejen zahraničním 
návštěvníkům. Dotace bude využita na náklady na tisk, propagaci a produkční zajištění. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
077V/II Containall o.p.s.

Nad dolíky 112/12, 165 00 Praha-
Suchdol                                                               
IČ: 01343939 

Československo 99,9 231 500 120 000 52 0 0 0 akce bude realizována 1.7.2018 - 7.9.2018 / 
Letenské sady (prostor pod kyvadlem), 
Praha - Praha 7, Letenské sady 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
078V/II KAPLE REKTORSKÁ, z.s., 

Božecká 347/3, 108 00 Praha 10, 
spolek                                                               
IČ: 22756388 

JEJICH STOPY JSOU 
HODNY NÁSLEDOVÁNÍ  
aneb Velké postavy roku 
1918 spojeny s místy,  kde 
nyní žijeme my /Praha 10

100 000 70 000 70 70 000 70 000 70 000 akce bude realizována 15.2.2018 - 
15.2.2019 / Divadlo X10, Waldesovo 
muzeum, Dům čtení MK Praha, Kotěrovo 
centrum architektury, Milíčova modlitebna 
Ochranovského sboru při ČCE, Praha - 
Praha 10, Čechovo náměstí, ul.Solidarity, 
Ruská, Rektorská 1

Cyklus umělecky-vzdělávacích pořadů zaměřen na postavy, které utvářeli podoby českého umění a společenského života v začátcích nového státu/celkem 10 dílů/ Jde nám o kontinuitu a současně o žánrové rozšíření 
uměleckých večerů, pořádaných na ikonických místech Prahy. Dominantním tématem letošního projektu je 100. výročí vzniku první ČSR a připomenutí osobností, které v mladé republice v prvních desetiletích její existence, 
určovali jisté společenské a umělecké proudy, které jsou v naší kultuře dodnes živé.  Kapitán průmyslu:  Emil Kolben a jeho Červená vila Vlastenec a mecenáš umění Jindřich Waldes Tak odlišní malíři: Jaroslav Panuška, 
Kamil Lhoták Vladimír Holan žil ve Strašnicích Grafičtí mistři: František  Kobliha  a Josef  Váchal Pražští bardi z Vinohrad: Dyk,  Klíma,  Šrámek  Bratři Josef a Karel Čapkové  TGM a Pátečníci Sochař Jan Štursa a jeho 
múzy Ladislav Šaloun a hosté jeho „okultistického sklepa“. Tato dramaturgická řada bude realizovaná jako program na pomezí, s použitím mnoha uměleckých prostředků, vizuálního umění, živého herectví nebo filmové 
projekce. Dotace bude využita na autorská a dramaturgická příprava, nastudování pořadů, produkce a propagace akcí.  Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 
EU. 
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Audiovizuální festival na piazzetě pod letenským kyvadlem:  filmové projekce s kritickým úvodem, přednáška o historii Stalinova pomníku, projekce němého filmu s původním hudebním doprovodem a závěrečný slavnostní 
koncert vážné hudby. rámci oslav 100. výročí vzniku Československa chceme realizovat audiovizuální projekt Československo 99,9 [dále jen 99,9], který bude probíhat v prostorách Kulturního centra Stalin. Název projektu 
odkazuje jednak k časovému rámci projektu (červenec - srpen 2018, tj. období předcházející samotnému datu výročí) a také navrhovanému programu projektu, který reflektuje dějiny státu v průběhu celého 20. století, otisk 
těchto událostí v audiovizuální kultuře, a podrobuje je kritické reflexi a aktualizaci pro současnou generaci diváků. Součástí programu bude přednáška historičky Hany Píchové na téma bývalého Stalinova pomníku, série 
filmových projekcí s kritickým úvodem, speciální projekce němého filmu Sv. Václav z r. 1930 s nově vytvořeným hudebním doprovodem a závěrečný slavnostní koncert. Dotace bude využita na autorské honoráře, licence, 
technické zajištění akce. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
079V/II FixPoint s.r.o.

Hájecká 1654/16, 100 00 Praha 10                               
IČ: 26189984 

STK Theatre Concept – 
Pexeso (vznik inscenace), 
díl „Láska k vlasti“

145 000 94 000 65 0 0 0 akce bude realizována 1.4.2018 - 
30.11.2018 / Galerie Rudolfinum, Praha - 
Praha 1, Alšovo nábřeží /12

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
080V/II PKF - Prague Philharmonia, o.p.s., 

Husova 241/7, 110 00 Praha 1                                              
IČ: 64947602 

„Koncert PKF – Prague 
Philharmonia ke 100. 
výročí založení 
samostatného 
československého státu a 
25. výročí založení České 
republiky 2018“

1 061 700 673 200 63 0 0 0 akce bude realizována 7.10.2018 - 
7.10.2018 / Rudolfinum, Dvořákova síň, 
Praha - Praha 1, Alšovo nábřeží 12

STK Theatre Concept ve spolupráci s Galerií Rudolfinum v roce 2018 realizují jedinečný divadelní projekt Pexeso - v tomto projektu dojde k propojení umělců ze všech domén. divadelní projekt Pexeso. V tomto projektu 
dojde k propojení umělců ze všech domén – Galerie Rudolfinum osloví pro projekt umělce z výtvarné scény, STK Theatre Concept využije svých zkušeností z multižánrových projektů a osloví herce, tanečníky, akrobaty či 
hudebníky. Zároveň plánujeme do projektu zapojit i významné osobnosti z řad umělců, kteří běžně na jevišti nevystupují (např. spisovatelé).  Netradiční bude i samotná forma projektu – na jevišti se během jednoho večera 
potká z celé skupiny performerů vždy šest účinkujících. Každá z repríz tak bude jedinečná propojením jednotlivých osobností. Zároveň projekt nebude uváděn v klasickém divadelním prostoru, ale přímo v prostorách Galerie 
Rudolfinum. Režie projektu se ujme Adéla Stodolová ve spolupráci s režijním duem SKUTR. Dotace bude využita na honoráře výkonných umělců a služby. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Jedná se o koncert k 100. výročí založení Českolovenska. Pro uskutečnění tohoto projektu bylo vybráno Rudolfinum, místo které je nanejvýše signifikantní pro toto výročí. Na zahájení koncertu tedy nemohla padnout jiná 
volba než na předehru B. Smetany Libuše, která svým zaměřením a podstatou ztělesňuje vše, co samostatný československý stát představoval. Do role osmičkových bohužel smutných výročí v souvislosti s oslavami vzniku 
samostatného československého státu jistě patří i okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů žijící v exilu Karel Husa napsal na protest vtrhnutí těchto vojsk 
na naše území symfonii Hudba pro Prahu 68 jako temnou vzpomínku na naše dějiny, kterou jsme se rozhodli v tomto projektu uvést.Závěr koncertu nemůže patřit nikomu jinému než našemu nejhranějšímu skladateli všech 
českých dějin, Antonínu Dvořákovi a jeho Slovanským tancům. Dotace bude využita na úhradu nákladů projektu (umělecké honoráře, marketing, notový materiál). Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
081V/II CUBE production s.r.o.

Nuselská 46, 140 00 Praha 4                                    
IČ: 26500256 

Slavnost LEGENDY 16 950 000 2 000 000 12 0 0 0 akce bude realizována 8.6.2018 - 10.6.2018 
/ Výstaviště Praha, Praha - Praha 7, 
Výstaviště 67

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
082V/II Historický ústav AV ČR, v. v. i., 

Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9                     
IČ: 67985963 

Kapitoly z dějin 
Československa 1918-92. 
Veřejné historické 
přednášky v jubilejním 
roce 2018.

100 000 70 000 70 70 000 70 000 70 000 akce bude realizována 1.2.2018 - 
31.12.2018 / Městská knihovna Praha, 
Praha - Praha 1, Mariánské náměstí 98/1

5. ročník multižánrové výstavy pro celou rodinu v rámci které se představí nejen zástupci automobilového průmyslu, ale také nové smart technologie a odborné školy. Slavnost s bohatým programem je pro všechny věkové 
kategorie. Na nádvoří před Průmyslovým palácem chceme představit přes 100 exponátů, které mapují historii Československa i České republiky. Exponáty budou doplněny popisy. Dále bude expozice doplněna velkoplošnými 
tisky s osobnostmi. České průmyslové, vědecké a sportovní historie. Tyto 4x2m velké plochy budou edukovat návštěvníky a vytvářet vzory pro současnou generaci. Součástí projektu bude i dětská stezky je určen pro všechny 
malé a hravé návštěvníky naší slavnosti. V loňském ročníku měla veliký úspěch u malých i velkých. Dotace bude využita na úhradu organizace a zázemí projektu. Žadatel se zúčastnil se stejnou žádostí v I. kole, grant mu 
nebyl navržen. Jedná se o veřejnou podporu v režimu de minimis.
Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Jedná se o sérii 10 odborných přednášek pro nejširší veřejnost ve spolupráci s Mětskou knihovnou jako příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, věnovaných tématice moderních československých dějin ve 20. století. V 
přednáškách bude zohledněn také slovenský rozměr našich společných dějin. Přednášky budou rovněž vycházet z nejnovějších badatelských výsledků a zaměřují se také na méně známé kapitoly naší československé minulosti, 
například na mezinárodní zasíťování Československa ve středoevropském prostoru, nebo na proměnu významných národních tradic v horizontu od první republiky do komunistického období, či na transformaci politiky a 
společnosti v období normalizace. Dotace bude využita na honoráře pro přednášející. Žadatel se zúčastnil I. kola, grant mu nebyl udělen z důvodu formálních chyb v žádosti, zároveň mu bylo doporučeno zúčastnit se II. kola. 
Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
083V/II B.I.D. services s.r.o, Milíčova 

406/20, 130 00 Praha 3                                 
IČ: 27066096 

Knížkodeska ke 100. 
výročí vzniku ČSL

2 655 578 1 858 904 70 0 0 0 akce bude realizována 1.3.2018 - 
30.11.2018 / Praha 1, Milíčova 406/20, 
Praha 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
084V/II Rudolf Mazač, Pod vilami 756/14, 

140 00 Praha 4                                                     
IČ: 71538313 

Rock Symphonies for 
Freedom 2018 - k výročí 
100 let samostatného čs 
státu

440 000 308 000 70 0 0 0 akce bude realizována 19.8.2018 - 
19.8.2018 / Karlovo náměstí (17.00 hod), 
Praha - Praha 2, Karlovo náměstí 

Projekt knížkodesky bude obsahovat zvukový nosič duetů českých a slovenských umělců. Cílem projektu je mapování historických událostí na základě představení střetu žánrů prolínajících se napříč generacemi (folk, pop, 
rock, hip hop). Celý projekt byl realizován ve spolupráci se známými zpěváky (Ewa Farná, Tomáš Klus, sestry Páchovy), s hudebním studiem Line Art a muzikou autora Jana Stibůrkem s texty Robina Krále (držitel ceny 
Magnesia Litera) s ilustrací knihy od Jaroslava Róna a zvukovou produkcí Marka Štiftera. Součástí projektu bude organizace koncertu pro veřejnost ve spolupráci se Skautským institutem. Na koncertu budou vystupovat 
interpreti, se kterými budou knížkodesky natočeny. Celý projekt nepočítá s finančními příjmy. Dotace bude využita na vytvoření knížkodesky obsahující texty na pozadí historických událostí, propojení grafického ztvárnění a 
hudby. Jedná se o zcela unikání projekt v rámci ČR. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Syntéza klasické a rockové hudby, na základě kompozic Jona Lorda z Deep Purple. Tento projekt se zabývá především dramaturgicky tím, co vývoj ve světovém Rocku přinesl a co označujeme jako „“The Best of“ Rockové 
hudby. (Lord, Deep Purple, Ritchie Blackmore, Forreigner, John Miles, Gary Brooker, Justin Hayward, Paul Ryan, Jimmy Web, Mick Jones a další. ) na pozadí výročí 100 let samostatného čs státu. Účel dotace je financování 
koncertu,: Honoráře hudebníků, dvou orchestrů, podia, ozvučení a osvětlení apod. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
085V/II Rudolf Mazač, Pod vilami 756/14, 

140 00 Praha 4                                                     
IČ: 71538313 

15. Inter. Festival 
„Jazzový Most“ z Prahy 
do EU 2018 -100leté 
výročí založení státu: 
2018 - 1968 - 1918

264 000 152 000 58 0 0 0 akce bude realizována 29.7.2018 - 
29.7.2018 / Novoměstská radnice Praha 2, 
Praha - Praha 2, Karlovo náměstí 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
086V/II Klub společenských věd z.s., 

Politických vězňů 1531/9, 110 00 
Praha                                                                     
IČ: 75013461 

Publikace "Pražské 
pamětní desky"

650 000 450 000 69 0 0 0 akce bude realizována 24.1.2018 - 
31.12.2018 / Politických vězňů 1531, Praha 
1

31 653 004 1 949 000 1 949 000 1 949 000

Všechny žádosti návržené Komisí RHMP byly prověřeny vůči grantovým programům HMP v Programu GRANTY a vůči registru de minimis na portálu AGRI

Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.

Jednání Výboru ZHMP proběhlo dne 7. 3. 2018. Výbor ZHMP se ztotožnil s návrhem Komise RHMP.

Nekomerční Jazzový Festival, byl založen u příležitosti vstupu ČR v roce 2004 do EU. Přínosem je také podpořit tento hudební žánr, který je historickým důkazem vývoje hudby XX. století a pomoci postavit tento žánr na 
úroveň klasické hudby, je dalším cílem tohoto projektu. Spolupráce na umělecky velmi zajímavých jazzových big-bandových projektech,  zúčastněných zemí, je dalším cílem „jazzového mostu“ 2018. Přislíbená spolupráce 
rozhlasových a televizních stanic zúčastněných zemí určitě podpoří myšlenku a záměr upevnění či rozšíření EU. Účel dotace je financování koncertu,:  Honoráře hudebníků, dvou orchestrů, podia, ozvučení a osvětlení apod 
Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu bude činit 35 mil Kč. Granty se budou poskytovat z rozpočtu hl. m. Prahy v návraznosti 
na zdrojové možnosti rozpočtu hl. m. Prahy schváleného ZHMP na rok 2018.

Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení 
zbývajících termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.

V rámci I. kola bylo usnesením RHMP č. 206 ze dne  6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant nebyl 
navržen (bylo podáno 31 žádostí). Jeden žadatel (žádost pod číslem 015V) odstoupil od poskytnutí grantu před podepsáním smlouvy. Granty I. kola budou poskytnuty celkem ve výši 6 220 000 Kč 11 žadatelům.

Projektům, které zakládají veřejnou podporu malého rozsahu, budou poskytovány granty v režimu "de minimis". To znamená, že příjemce daru nepřekročí částku veřejné podpory ve výši 200 000 Eur v rámci 3 let po sobě 
jdoucích.

Odůvodnění negativního stanoviska:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu, a dále že předmět žádosti o grant hl. 
m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Grant nenavržen. 

Publikace ve tvrdé vazbě, celobarevná, 800 stran, křídový nebo leštěný papír, náklad 1000 kusů -  která na pamětních deskách reprezentuje regionální historii a význam Prahy. Dotace bude využita k vydání publikace. Jedná 
se o veřejnou podporu v režimu "de minimis". Na základě doporučení Komise RHMP bude žadatel vyzván k nápravě chyb a zapojení se do III. kola grantového řízení.
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: Žadatel žádost neodeslal elektronicky, žádost není tudíž v souladu s čl. III, bod 4, 5, 6 Zásad, není doložen výpis z obchodního rejstříku ve formě veřejné 
listiny - není v souladu s čl. III, bod 11 Zásad. Dále žádost neobsahuje podrobný popis projektu, stanovení celkových nákladů, příjmů, kopii dokladu o zřízení bankovního účtu a odůvodnění podání žádosti o 
grant hl. m. Prahy. Žádost nesplňuje formální podmínky proto se navrhuje k vyřazení.

Tabulka celkem (v Kč)

Grantový program k výročí 100 let samostatného čs státu a 25 let ČR byl vyhlášen usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19.9.2017.

V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 41 903 755 Kč. Termín podávání žádostí v rámci II. kola byl do 31.1.2018.  Jednání Komise RHMP proběhlo dne 8.2.2018. 
Komise RHMP z 55 žádostí navrhuje udělit grant 24 žadatelům v celkové výši 7 049 000 Kč, 24 žádostí neuspělo a 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálních nedostatků v žádosti o grant.

Radě hl. m. Prahy se předkládá návrh udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč 14 žadatelům v celkové výši 1 949 000 Kč a neudělit grant 31 žadatelům, odsouhlasit udělení grantu hl. m. Prahy nad 200 000 
Kč 8 žadatelům ve výši  4 100 000 Kč a Městské části Praha 6 poskytnout grant na dva projekty formou úpravy rozpočtu v celkové výši  1 000 000 Kč - celkem 7 049 000 Kč.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
032V/II SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Praha - Březiněves
U parku 140/3, 182 00 Praha-
Březiněves, spolek                                                           
IČO 71209204

BřeziněFest 2018 - výročí 
100 let vzniku 
samostatného 
československého státu v 
roce 2018 a 25 let České 
republiky 

1 250 000 850 000 68,00 400 000 400 000 400 000 akce bude realizována  od 15.9.2018 - 
15.9.2018 /Park sv. Jana Nepomuckého v 
centru MČ Praha - Březiněves, Praha - 
Praha-Březiněves, U Parku 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
044V/II SNT production s.r.o.

Na Folimance 2155/15, 120 00 
Praha 2                                                              
IČ: 04619731      

PŘÍBĚH HUDBY aneb 10 
obrazů 100 let 
československé hudební 
historie

2 551 000 1 200 000 47 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 30.9.2018 - 
30.9.2018 / Obecní dům, Praha - Praha 1, 
nám. Republiky 1090/5

Koncert v Obecním domě ke stému výročí vzniku Československa, který si klade za cíl představit zejména populární, ale i klasickou či filmovou hudbu na pozadí politického a společenského vývoje posledních sta let. Koncert 
bude rozdělen tematicky do deseti obrazů a kapitol, které zarámují nejvýznamnější období, momenty, osobnosti či počiny, které formovaly československou hudbu. Koncert bude na projekčním plátně doplněn ukázkami z 
filmů hraných či dokumentárních i televizních záznamů hudebních přenosů, které se zapsaly do hudební historie. Koncert bude uvádět moderátorka Dana Morávková spolu s rozhlasovým publicistou a moderátorem 
Vladimírem Korcemi. Dotace bude použita na částečnou úhradu provozních nákladů koncertu, zejména honoráře umělcům a technické zabezpečení. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018                        Návrh                                          
Přehled žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu (1918 - 2018) a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo

Podzimní celodenní rodinný festival, který nabídne obyvatelům kvalitní kulturní program a zapojí březiněveské rodiče i děti do pražského kulturního života. V důsledku pak také přispěje k budování zdravého lokálního 
společenství v Březiněvsi. Cílem projektu je nabídnout obyvatelům městské části i přespolním kvalitní kulturní program a zapojit březiněveské rodiče i děti do pražského kulturního života. V důsledku pak také přispět k 
budování z dravého lokálního společenství Březiněvsi. Dalším cílem je připomenutí 100 let výročí vzniku samostatného československého státu v roce 2018 a 25 let České republiky, které se také dotýká vzniku dvou spolků v 
MČ Praha – Březiněves, a to Sboru dobrovolných hasičů Praha – Březiněves a Tělovýchovné jednoty Sokol Březiněves. Vedle kulturního programu má projekt i svůj charitativní rozměr. Vstup na festival bude pro diváky v 
průběhu celého dne zdarma. Dotace bude využita na financování organizace akce a nákladů spojených s pořádáním festivalu. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi 
členskými státy EU. Žadatel se zúčastnil I. kola, grant mu nebyl udělen z důvodu formálních chyb v žádosti, zároveň mu bylo doporučeno zúčastnit se II. kola. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

výše částek nad 200 000 Kč
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
047V/II Aktiva Praha, spol. s r. o.

Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1                                        
IČ: 18628117 

NEVER AGAIN! 15 000 000 2 500 000 17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 akce bude realizována 20.8.2018 - 
21.8.2018 / řeka Vltava u Karlova mostu v 
centru Prahy, Praha - Praha 1, Novotného 
lávka /1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
048V/II Czech Architecture Week, s.r.o.

Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 
Praha 1                                             
IČ: 27872688 

Výstava 100 let pražské 
architektury

2 226 094 500 000 22 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 15.9.2018 - 
10.10.2018 / Výstavní síň Mánes, Praha - 
Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1

Koncert k příležitosti 100 let vzniku samostatného státu, 70 let od schválení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním Organizace spojených národků. Středí a západní Evropa bude také vzpomínat na 
dlouhých 50let od tragického ukončení nadějí pražského jara 1968, kdy 21.8 vojska varšavské smlouvy vtrhla na území suverenního státu, tehdejšího Československa. Na Vltavě se představí tuzemské i zahraniční osobnosti 
umělecké sféry. Dotace bude využita na propagaci města jako unikátního umístění akce (inzerce a další propagační aktivity v ČR i v zahraničí) a část hlavního programu (honoráře účinkujících). Nejedná se o veřejnou 
podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Vstupné je zdarma. Žádosti v I. kole nebyl navržen grant.

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP: 

Ojedinělá výstava v budově Mánes věnovaná 100 letům pražské architektury. Výstava 100 let pražské architektury nabídne originální pojetí nejenom rozsahem prezentovaného času a využitím špičkových modelů a četných 
audiovizuálních technologii. Neméně důležitá je i celková symbolika, která je uložena doslova v „základu“ této expozice. Je vstupní a při tom centrálně dislokovanou expozicí šířeji pojaté výstavy. Vytváří jí kruhový prostor 
tvořený jednotlivými výstavními místy „seskupenými“ kolem obrovské kruhové mapy Prahy velikostí 10 x 10 metrů tvořící podlahu expozice. Návštěvník tak může doslova procházet Prahou prostřednictvím desetiletí dějin 
vývoje architektury. Symbolika tak splývá v jednotný informační celek spolu s realistickými exponáty jednotlivých vystavovatelů a dokumentárními informacemi promítanými na obrazovky monitorů. Dotace bude využita na 
realizaci výstavy 100 let pražské architektury.  Žadatel obdržel na zahajovací aktivity k tomuto projektu v roce 2017 dotaci ve výši 150 000 Kč. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
057V/II Media Park s.r.o.

Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2                        
IČ: 27376371 

ZAŽIJTE TO ZNOVU! 1 388 502 971 951 70 400 000 400 000 400 000 akce bude realizována 1.10.2018 - 
31.10.2018 / náměstí v Praze v jednání - 
Hradčanské náměstí, nebo náměstí Míru, 
Praha - Praha 1, Hradčanské náměstí 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
060V/II Českobratrská církev evangelická

Jungmannova 22/9, 169 00 Praha 
6, církev                                                                    
IČ: 00445223 

100 LET 
ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE 
EVANGELICKÉ

1 059 500 600 000 57 300 000 300 000 300 000 akce bude realizována16.12.2018 - 
16.12.2018 / Obecní dům, Praha - Praha 1, 
Náměstí Republiky 1090/5

Slavnostní shromáždění k výročí 100 let ČCE 16. 12. 2018 v Obecním domě. Duchovní a hudební program z řad ČCE, v první části, ve druhé koncert FOK. V programu uvedení výroční publikace.ČCE vznikla na Generálním 
sněmu spojením dvou církví 17.12.1918 . „Radujme se vždy společně“ (motto výročí) používá slova ze staré písně Jednoty bratrské. Na tradici české reformace navazuje řada českých církví a také evangelíci ji zdůraznili tím, 
že do názvu nově ustavené církve začlenili i odkaz na bratrskou tradici. Českobratrská církev evangelická (dále ČCE) vznikla před 100 lety spojením dvou protestantských církví na Generálním sněmu ve dnech  17. – 18. 12. 
1918 v Obecním domě v Praze za přítomnosti prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Radost ze společenství, kterou motto výročí vyjadřuje, má doprovázet oslavy výročí a týká se i většího společenství – veřejnosti (česká 
společnost) a společenství s jinými církvemi v ČR a v zahraničí (ekumena). Dotace bude využita na úhradu nákladů na program, technické zajištění akce, publikaci a pronájem prostor. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt 
neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Kulturně-vzdělávací akce/projekt ZAŽIJTE TO ZNOVU! k výročí 100 let vzniku republiky dne 6.10.2018 na Hradčanském náměstí v Praze s doprovodnou výstavou fotografíí a audiovizuální instalací v říjnu 2018 - 
Dominantou bude dobová slavnost včetně kulturních vystoupení, stejně jako virtuální prohlídka míst, kde vznikala republika. Lidé budou moci s dětmi navštívit tehdejší obecnou školu i dětský koutek a ochutnají 
prvorepublikovou gastronomii. Atmosféru doplní výstava historických automobilů a dalších dobových předmětů. Součástí programu bude i příjezd prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Doprovodným 
programem na náměstí by měla být výstava velkoprostorových fotografií ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR, která by zde měla být instalovaná nejen na akci, ale po celý měsíc, a audiovizuální instalace Má vlast 
natočená s Českou filharmonií, která by zde měla být umístěna na 5 - 10 dní. Součástí projektu budou i speciální webové stránky, facebookový profil a bohatá rozhlasová podpora na Hitrádiu City a Rádiu BLANÍK. Na akci 
nebude vybíráno vstupné. Projekt probíhá ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR. Dotace bude využita na uspořádání výše uvedeného projektu ZAŽIJTE TO ZNOVU! v hlavním městě Praha.  Nejedná se o veřejnou 
podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 
Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
063V/II FEBIOFEST s.r.o.

Růžová 951/13, 110 00 Praha 1                                    
IČ: 26721546 

100 LET 
ČESKOSLOVENSKA VE 
FILMU (MFF Praha - 
Febiofest 2018)

818 300 550 000 67 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 8.3.2018 - 23.3.2018 
/ Praha 1, Václavské náměstí, č. parcely 
2306/1 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
068V/II Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 99 Praha 11, 
veřejnoprávní instituce                                   
IČ: 45245053 

1918 - Koncert pro 
republiku (lokace 
Staroměstské náměstí) + 
Schody času (lokace 
Václavské náměstí)

2 300 000 850 000 37 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 15.10.2018 - 
28.10.2018 / Staroměstské náměstí 
(koncert), Václavské náměstí (Schody 
času), Praha 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

V samém centru Prahy na Václavském náměstí, bude postaven stan o kapacitě cca 50 osob, ve kterém během 16 dní, nabídneme projekce filmů, dokumentů souvisejících s připomenutím výročí 100 let ČS a 25 ČR.Všechny 
projekce budou zdarma. Festivalový stan bude promítat snímky v několika programových cyklech. Hlavním programovým tématem stanu je pro tento rok 100. výročí založení Československého státu. Ve spolupráci s našimi 
partnery (Česká televize, FAMU, NFA a další) představíme divákům pestrý program, který bude dějiny našeho státu reflektovat jak v hrané (seriálové) tak i v dokumentární tvorbě - od dobových dokumentů přes tvorbu, která 
naše dějiny představuje v odborné reflexi, až po hrané snímky, které se věnují významným milníkům naší novodobé historie. Program je koncipován tak, aby byl přístupný široké veřejnosti a část programu bude uváděna i s 
anglickými titulky, jelikož očekáváme zájem i od zahraničních návštěvníků Prahy, kteří na Václavské náměstí zavítají. Dotace bude využita na pronájem stanu, technické vybavení a zabezpečení, produkční náklady, služby, 
práva k filmům a pořadům, vybavení, ostraha, montáž a demontáž a další náklady viz rozpočet akce. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Událost ke 100. letému výročí Československa. Událost je umístěna do dvou lokací. 1. dlouhodobější - Václavské náměstí (Schody času), 2. hudební event - Staroměstské náměstí (Koncert pro republiku). Akce jsou přístupné 
široké veřejnosti a zdarma. Schody času na Václavském náměstí „Odneste si kus své historie“. Zvuková a obrazovou instalaci. Dispozičně půjde o propojené průchozí Koma moduly či jiné instalační prvky umožňující 
„průchod“ historií republiky. Instalace postavená na projektu „Schody času“ (zvuková kronika každého roku století republiky - rok vždy v 7 minutách), možnost procházet instalace podle desetiletí. Vrcholem celého projektu 
je pak samostatný event na Staroměstském náměstí. Formát akce na Staroměstském náměstí je koncert přístupný veřejnosti. Dotace bude využita na technickém zabezpečení akce (stage, bezpečnostní zajištění) a honorářích 
vystupujících umělců. Minoritní část pak na audiovizuální vybavení projektu Schody času. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:
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8 021 951 4 100 000 4 100 000 4 100 000

Všechny žádosti návržené Komisí RHMP byly prověřeny vůči grantovým programům HMP v Programu GRANTY a vůči registru de minimis na portálu AGRI

Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.

Radě hl. m. Prahy se předkládá návrh udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč 14 žadatelům v celkové výši 1 949 000 Kč a neudělit grant 31 žadatelům, odsouhlasit udělení grantu hl. m. Prahy nad 200 000 
Kč 8 žadatelům ve výši  4 100 000 Kč a Městské části Praha 6 poskytnout grant na dva projekty formou úpravy rozpočtu v celkové výši  1 000 000 Kč - celkem 7 049 000 Kč.

Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení 
zbývajících termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.

V rámci I. kola bylo usnesením RHMP č. 206 ze dne  6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant nebyl 
navržen (bylo podáno 31 žádostí). Jeden žadatel (žádost pod číslem 015V) odstoupil od poskytnutí grantu před podepsáním smlouvy. Granty I. kola budou poskytnuty celkem ve výši 6 220 000 Kč 11 žadatelům.

Projektům, které zakládají veřejnou podporu malého rozsahu, budou poskytovány granty v režimu "de minimis". To znamená, že příjemce daru nepřekročí částku veřejné podpory ve výši 200 000 Eur v rámci 3 let po sobě 
jdoucích.

Tabulka celkem (v Kč)

Grantový program k výročí 100 let samostatného čs státu a 25 let ČR byl vyhlášen usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19.9.2017.

V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 41 903 755 Kč. Termín podávání žádostí v rámci II. kola byl do 31.1.2018.  Jednání Komise RHMP proběhlo dne 8.2.2018. 
Komise RHMP z 55 žádostí navrhuje udělit grant 24 žadatelům v celkové výši 7 049 000 Kč, 24 žádostí neuspělo a 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálních nedostatků v žádosti o grant.

Jednání Výboru ZHMP proběhlo dne 7. 3. 2018. Výbor ZHMP se ztotožnil s návrhem Komise RHMP.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu bude činit 35 mil Kč. Granty se budou poskytovat z rozpočtu hl. m. Prahy v návraznosti 
na zdrojové možnosti rozpočtu hl. m. Prahy schváleného ZHMP na rok 2018.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
052V/II Městská část Praha 6

Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6                     
IČ: 00063703 

Výstava ke vzniku ČSR na 
Dejvické třídě

1 827 000 1 278 900 70 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 1.10.2018 - 
31.10.2018 / Dejvická třída Praha 6, Praha - 
Praha 6, Dejvická 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovaná 
částka 
grantu

Doporučení 
Komise RHMP

Doporučení 
Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč
053V/II Městská část Praha 6

Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6                     
IČ: 00063703 

Oslava 28. října 2018 k 
stému výročí založení 
samostatného 
československého státu

1 357 000 949 900 70 500 000 500 000 500 000 akce bude realizována 28.10.2018 - 
28.10.2018 / Vítězné náměstí a Dejvická 
třída v Praze 6, Praha - Praha 6, Vítězné 
náměstí, Dejvická 

3 184 000 2 228 800 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Expozice velkoplošných kopií historických materiálů a autentických fotografií z roku 1918 umístěných na 28 čtyřhraných výstavních věžích a opatřených odbornými texty bude veřejnosti k dispozici celý měsíc říjen - projekt 
venkovní výstavy propojující přehlídku Armády ČR na Evropské třídě se stacionární přehlídkou bojové techniky na Letenské pláni. Od budovy GŠ AČR, směrem na Vítězné náměstí městská část Praha 6 umístí tematickou 
výstavu ke vzniku ČSR. Expozice provede návštěvníky Dejvickou třídou až k stanici metra Hradčanská. Bude obsahovat velkoplošné kopie historických materiálů a autentické fotografie z roku 1918, vše doplněno odbornými 
texty. Výstava bude veřejnosti k dispozici celý měsíc říjen. Současně bude na blízkém dejvickém vlakovém nádraží, po celý měsíc říjen, vystaven a zpřístupněn veřejnosti autentický historický vlak Československých legií s 
výstavou o působení legionářů v Rusku, zapůjčený Československou obcí legionářskou. V Masarykově salonku nádraží Dejvice bude zřízena provizorní polní pošta s možností odeslání dobové dopisnice s pamětním razítkem 
do celého světa. V historickém objektu Písecké brány bude instalována výstava k stému výročí ukončení 1. světové války. Výstavu mohou Pražané shlédnout cestou z vojenské přehlídky na Evropské, a po absolvování  
exterierové výstavy na Dejvické třídě. Městská část Praha 6 v rámci tohoto projektu úzce spolupracuje s Ministerstvem obrany a Obcí legionářskou. Dotace bude využita na částečné pokrytí nákladů na realizaci výstavy. 
Nejedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

                       Návrh

Přehled žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu (1918 - 2018) a 25 let České republiky v roce 2018 - II. kolo
Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018

návrh účelového neinvestičního grantu hl. m. Prahy - formou úpravy rozpočtu

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

oslavy probíhající na Dejvické třídě bez zaparkovaných vozidel se stany a stánky s občerstvením, shromáždění občanů a osobností veřejného života na velkoplošném podiu, bohatý program pro širokou veřejnost - velká lidová 
slavnost, která se koná 28. října 2018 od 14hodin na Dejvické třídě. Od křižovatky s ulicí  Čkalovou budou na Dejvické, bez zaparkovaných vozidel, instalovány velkoplošné historizující stany vítězných mocností 1. světové 
války s výzdobou válečnými plakáty a občerstvením národních kuchyní. Ve stanech proběhnou kulturní pořady příslušných států. Na prostoru po obou stranách Dejvické třídy bude instalováno cca 30 prodejních stánků s 
občerstvením i pouličním kulturním programem. Dejvická třída bude splňovat parametry lidové veselice, oslavující 100. výročí vzniku samostatného Čs státu. Na konci zábavné a kulinářské  zóny - křižovatce Dejvické třídy s 
ulicí Eliášova bude instalováno kryté podium o rozměrech 8x12. Zde v 15,30 hod proběhne tradiční slavnostní shromáždění občanů a zastupitelů MČ Praha 6 k uctění vzniku samostatného československého státu, za 
přítomnosti zastupitelů HMP, poslanců a senátorů Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR, členů vlády, velení AČR, zástupců diplomatického sboru v ČR a dalších významných osobností veřejného života. Po ukončení 
slavnostního shromáždění v  cca 16,30 následuje koncert ústřední hudby Armády ČR, a vystoupení předních českých i slovenských populárních hudebních skupin a interpretů.  Program vyvrcholí ve 21 hodin na hlavním 
podiu koncertem cyklu Dvořákových Slovanských tanců v podání některého z významných symfonických orchestrů. Dotace bude využita na částečné pokrytí nákladů na realizaci akce. Nejedná se o veřejnou podporu v 
režimu "de minimis".

Odůvodnění negativního stanoviska Komise RHMP:

Tabulka celkem (v Kč)
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Všechny žádosti návržené Komisí RHMP byly prověřeny vůči grantovým programům HMP v Programu GRANTY a vůči registru de minimis na portálu AGRI

Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.

Jednání Výboru ZHMP proběhlo dne 7. 3. 2018. Výbor ZHMP se ztotožnil s návrhem Komise RHMP.

Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení 
zbývajících termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.

V rámci I. kola bylo usnesením RHMP č. 206 ze dne  6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant nebyl 
navržen (bylo podáno 31 žádostí). Jeden žadatel (žádost pod číslem 015V) odstoupil od poskytnutí grantu před podepsáním smlouvy. Granty I. kola budou poskytnuty celkem ve výši 6 220 000 Kč 11 žadatelům.

Projektům, které zakládají veřejnou podporu malého rozsahu, budou poskytovány granty v režimu "de minimis". To znamená, že příjemce daru nepřekročí částku veřejné podpory ve výši 200 000 Eur v rámci 3 let po sobě 
jdoucích.

Grantový program k výročí 100 let samostatného čs státu a 25 let ČR byl vyhlášen usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19.9.2017.

V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 41 903 755 Kč. Termín podávání žádostí v rámci II. kola byl do 31.1.2018.  Jednání Komise RHMP proběhlo dne 8.2.2018. 
Komise RHMP z 55 žádostí navrhuje udělit grant 24 žadatelům v celkové výši 7 049 000 Kč, 24 žádostí neuspělo a 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálních nedostatků v žádosti o grant.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu bude činit 35 mil Kč. Granty se budou poskytovat z rozpočtu hl. m. Prahy v návraznosti 
na zdrojové možnosti rozpočtu hl. m. Prahy schváleného ZHMP na rok 2018.

Radě hl. m. Prahy se předkládá návrh udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč 14 žadatelům v celkové výši 1 949 000 Kč a neudělit grant 31 žadatelům, odsouhlasit udělení grantu hl. m. Prahy nad 200 000 
Kč 8 žadatelům ve výši  4 100 000 Kč a Městské části Praha 6 poskytnout grant na dva projekty formou úpravy rozpočtu v celkové výši  1 000 000 Kč - celkem 7 049 000 Kč.
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                                  II. Úprava rozpočtu  výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

MHMP - OPP                                ORG 0098005000000 Oslavy výročí 100 let vzniku samostatného 
čs státu a 25 let ČR 3399 0680 -1 000,00

C e l k e m -1 000,00

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Městská část Praha 6 91633000003
Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - Výstava 
ke vzniku ČSR na Dejvické třídě

6330 5347 115 0616 500,00

Městská část Praha 6 91633000003

Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - Oslava 
28. října 2018 k stému výročí založení 
samostatného československého státu

6330 5347 115 0616 500,00
C e l k e m 1 000,00

Návrh

Úprava 
rozpočtu     
(v tis. Kč)

Účel / Název akce ODPA POL

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 

UZ ORJ

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018

Městská část Číslo akce UZ ORJ

Úprava 
rozpočtu                    
(v tis. Kč)

Odbor / Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA



 Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018 
    

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N O P R ÁVN Í  S M LO UVA  
č. DOT…………../2018 

 
o poskytnutí neinvestičního účelového grantu č.  ……………..  na akci k výročí 100 let 

vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a  zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito 
subjekty:    
  
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
zastoupené ……………………………………………………………………………………… 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
jméno a příjmení / název …………………………………………………………………….. 
zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 
bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 
registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 
datum narození …………………………………………………………………………………. 
IČO: ……………………………………………………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………………………………………………….  
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 
číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 
(dále jen příjemce) 
 
(dále také „smluvní strany“) 
 
 

Článek I.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestičního účelového grantu poskytovatelem 
příjemci ve výši…………. Kč (slovy…………….) na realizaci projektu k výročí 100 let 
vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále 
jen výročí) s názvem .............................. (dále jen „projekt“), který se bude konat v 
termínu do…. / nejpozději do 31. 12. 2018 v Praze. Projekt tvoří Přílohu č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 
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2. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila  
Rada hlavního města Prahy usnesením č. …. ze dne …... 

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není poskytován 
jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
Poskytnutí grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu. (V 
případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 
neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 
podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na projekt, uvedený v odstavci 1 Článku I této 
smlouvy. 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v Článku III. a IV. této smlouvy. 

 
Článek II.  

Práva a povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje převést grant příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy 
do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

Článek III.  
Práva a povinnosti příjemce 

 
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

1. Využít grant k účelu realizace projektu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy.  
2. Využít grant výhradně v kalendářním roce, v němž byl poskytnut.  
3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k 
naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

4. Vykazovat grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 
č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit 
důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu. Příjemce 
obdrží logo poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: 
karel.kucera@praha.eu .  

6. Předložit poskytovateli do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla 
poskytovatelem příjemci poskytnuta dotace, podrobné vyúčtování grantu formou věcné 
zprávy o užití dotace a její vyúčtování na formuláři, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, 

mailto:karel.kucera@praha.eu
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jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladů v elektronické podobě 
(CD, DVD). V souladu s předchozím odstavcem předložit 1 kus od každého vydaného 
propagačního materiálu.  

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v 
souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu 
veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, 
hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 (pěti) let od 
ukončení realizace projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a 
c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní 
záznamy a účetní doklady.  

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím odboru památkové péče 
Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení Kancelář památky světového dědictví 
informaci o konání akce a umožnit mu na ní volný vstup. 

9. Vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 
nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytovatelem příjemci 
poskytnuta dotace. 

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 
kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této 
smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem 
likvidace. 

11. Grant je určen na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použit k 
vytváření zisku, v opačném případě je příjemce povinen vrátit finanční částku, o 
kterou byl limit překročen, hl. m. Praze na účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to 
k termínu vyúčtování grantu. 

12. Příjemce garantuje, že podpora jeho projektu z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR 
(např. MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém 

souhrnu nepřekročí výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti 
a pokryje deficit rozpočtu. Čestné prohlášení o přehledu dotací poskytnutých 
z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR v návaznosti na projekt, na který byl 
poskytnut grant v roce 2018, které tvoří přílohu č. 3 k této veřejnoprávní 
smlouvě, příjemce vyplní a předloží při závěrečném finančním vypořádání 
čerpání grantu. 

13. Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními 
předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní 
správy a samosprávy. 

14. Příjemce se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty 
hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

15. Grant je poskytován výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 
projektu. Z grantu není možné hradit pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení 
(tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 
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(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 
jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a 
obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje 
spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety).  

16. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, rodného čísla a místa 
trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem, a to v rámci úkonů 
souvisejících s udělením účelové dotace dle bodu I. této smlouvy a s uvedením svých 
osobních údajů na tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou 
nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele, 
a to po dobu nezbytnou k projednání této žádosti a k realizaci rozhodnutí příslušného 
orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen, dle platné 
právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat/archivovat.1 

17. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z grantu. Toto omezení 
se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska 
DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu 
s finančním vypořádáním grantu doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že plátcem DPH není. 

 
 

 
Článek IV.  

Sankční ustanovení 
 
1. Pokud příjemce grantu poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto 

smlouvou nebo předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnutý grant, 
je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu 
tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce 
povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona. 

2. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle předchozího odstavce 
tohoto článku a dle čl. III odst. 9 této smlouvy uvádět jako variabilní symbol své 
IČO (identifikační číslo) / datum narození. 

 
Článek V.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
příslušnými ustanoveními správního řádu. 

 
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a 

číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  
 

                                                 
1 týká se pouze fyzických osob 
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3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 15 kalendářních dní ode 
dne doručení. 

 
4. Tato smlouva sestává ze … (…) stran textu smlouvy a 4 (čtyř) stran příloh. Smlouva se 

vyhotovuje ve 4 (čtyřech) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 3 (tři) tyto 
stejnopisy a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního 
razítka poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy, pokud se smlouva 
opatří přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na 
přelepce smlouvy. 

 
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro 
které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, 
projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v 
rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě 
odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

 
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Projekt, č. 2 – Vyúčtování grantu 

hl. m. Prahy a č. 3 – Čestné prohlášení. 
 

10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
  

 
V Praze dne …………………    V Praze dne   ……………………..   
 
 
 
 
…………………………………                                        …………….…………………....... 
 
              Poskytovatel                                                                               Příjemce 
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 

Popis projektu 

 

Účel, na který bude neinvestiční účelový grant hl. m. Prahy použit. 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 
 
VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 
25 let České republiky v roce 20182 
 
Číslo grantu hl. m.  Prahy: ………………………………………………………………………... 
Příjemce grantu: …………………………………………………………………………………… 
Název projektu: ……………………………………………………………………………………. 
IČO: …………………………… DIČ: ……………………………………………………………. 
 
Termín realizace projektu, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady (týká se 
projektu, na který byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A – celkové způsobilé náklady projektu (specifikujte níže v tabulce)    

B -  výnosy (příjmy) z projektu (specifikujte níže v tabulce)  

C - výše vlastního podílu financování   

D - výše schváleného grantu hl. m. Prahy   

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 
 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 
Případné nevyčerpané finanční prostředky grantu ve výši ……………Kč dle výše uvedené 
smlouvy vrátí příjemce na účet poskytovatele do termínu stanoveného v čl. III., bod 4 smlouvy. 
 
V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit z grantu DPH. 
 

Povinné zhodnocení realizovaného projektu doložte písemně v samostatné příloze. 
 
 
 

 
 
V Praze dne : ...............................  ................................................…….............. 

podpis a razítko příjemce grantu 
 

                                                 
2 Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba pověřená) 
zástupci OPP MHMP při závěrečném finančním vypořádání grantu hl. m. Prahy. 
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Způsobilé náklady / podrobná 
specifikace 

SOUHRN způsobilých 
nákladů v Kč - PLÁN (v 

příloze uveďte položkově)  

 
SOUHRN způsobilých 

nákladů v Kč - 
SKUTEČNOST (v příloze 

uveďte položkově) 

Z GRANTU HRAZENO 
(v příloze uveďte 

položkově) 

náklady, související s předmětem 
grantu např.:       
autorské honoráře (náklady na 
autorská práva)       

honoráře překladatelů a editorů       
další náklady související s 
vydáváním (korektura, oprava a 
revize)       

náklady na grafickou úpravu       

náklady na předtiskovou přípravu       

a náklady na tisk nebo elektronickou 
publikaci       
další náklady – podrobně 
specifikujte       

        
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
CELKEM v Kč       

ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ 
na projekt v roce 2018 PLÁN SKUTEČNOST 

 1. vlastní finanční vklad žadatele 
(výnosy z projektu)     

 2. sponzorské dary     
 3. ze státního rozpočtu     
 4. městské části HMP     
 5. dotační programy EU     
 6. grant HMP     
 7. další (specifikujte)     
 

      
 

CELKEM:     
 

VÝNOSY Z PROJEKTU (= 
finanční vklad žadatele) 

PLÁN SKUTEČNOST 

 1. ze vstupného      
 2. z pronájmů jiným subjektům     
 3. ostatní (např. z prodeje tiskových 

a propagač. mat., z posky tovaných 
služeb …)     

 
4. z poskytovaných služeb a dalších 
obchodních aktivit (specifikujte)     

 
      

 
CELKEM:     

 

BILANCE PROJEKTU V ROCE 
2018 (CELKOVÉ NÁKLADY 
mínus CELKOVÉ PŘÍJMY) 

PLÁN SKUTEČNOST 

 
    

 
Vyčíslení rozdílu (+ / -)     
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Příloha č. 3 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ v návaznosti na 
projekt, na který byl poskytnut grant hl. m. Prahy v roce 20183 

 
Č. grantu:     
 
Název projektu:   
 
Veřejný poskytovatel  

- název 
Název dotačního 

programu Předmět dotace  
Výše 

poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení Čestného 
prohlášení):  
 

 

                                                 
3 Vyplněný formulář předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba pověřená) zástupci OPP MHMP při 
závěrečném finančním vypořádání grantu hl. m. Prahy. 
 



Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018   
                                     

N á vr h  
 

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N O P R ÁVN Í  S M LO UVA  
č. DOT…………../2018 

 
o poskytnutí neinvestičního účelového grantu č.  ……………..  na akci k výročí 100 let 

vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a  zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito 
subjekty:    
  
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
zastoupené ……………………………………………………………………………………… 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
jméno a příjmení / název …………………………………………………………………….. 
zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 
bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 
registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 
datum narození …………………………………………………………………………………. 
IČO: ……………………………………………………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………………………………………………….  
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 
číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 
(dále jen příjemce) 
 
(dále také „smluvní strany“) 
 
 

Článek I.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestičního účelového grantu poskytovatelem 
příjemci ve výši…………. Kč (slovy…………….) na realizaci projektu k výročí 100 let 
vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále 
jen výročí) s názvem .............................. (dále jen „projekt“), který se bude konat v 
termínu do…. / nejpozději do 31. 12. 2018 v Praze. Projekt tvoří Přílohu č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 
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2. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. …. ze dne …... 

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není poskytován 
jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
Poskytnutí grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu. (V 
případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 
neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 
podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na projekt, uvedený v odstavci 1 Článku I této 
smlouvy. 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v Článku III. a IV. této smlouvy. 

 
Článek II.  

Práva a povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje převést grant příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy 
do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

Článek III.  
Práva a povinnosti příjemce 

 
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

1. Využít grant k účelu realizace projektu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy.  
2. Využít grant výhradně v kalendářním roce, v němž byl poskytnut.  
3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k 
naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

4. Vykazovat grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 
č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit 
důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu. Příjemce 
obdrží logo poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: 
karel.kucera@praha.eu .  

6. Předložit poskytovateli do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla 
poskytovatelem příjemci poskytnuta dotace, podrobné vyúčtování grantu formou věcné 
zprávy o užití dotace a její vyúčtování na formuláři, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, 

mailto:karel.kucera@praha.eu
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jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladů v elektronické podobě 
(CD, DVD). V souladu s předchozím odstavcem předložit 1 kus od každého vydaného 
propagačního materiálu.  

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v 
souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu 
veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, 
hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 (pěti) let od 
ukončení realizace projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a 
c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní 
záznamy a účetní doklady.  

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím odboru památkové péče 
Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení Kancelář památky světového dědictví 
informaci o konání akce a umožnit mu na ní volný vstup. 

9. Vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 
nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytovatelem příjemci 
poskytnuta dotace. 

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 
kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této 
smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem 
likvidace. 

11. Grant je určen na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použit k 
vytváření zisku, v opačném případě je příjemce povinen vrátit finanční částku, o 
kterou byl limit překročen, hl. m. Praze na účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to 
k termínu vyúčtování grantu. 

12. Příjemce garantuje, že podpora jeho projektu z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR 
(např. MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém 
souhrnu nepřekročí výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti 
a pokryje deficit rozpočtu. Čestné prohlášení o přehledu dotací poskytnutých 
z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR v návaznosti na projekt, na který byl 
poskytnut grant v roce 2018, které tvoří přílohu č. 3 k této veřejnoprávní 
smlouvě, příjemce vyplní a předloží při závěrečném finančním vypořádání 
čerpání grantu. 

13. Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními 
předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní 
správy a samosprávy. 

14. Příjemce se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty 
hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

15. Grant je poskytován výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 
projektu. Z grantu není možné hradit pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení 
(tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 
(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 
jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a 
obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje 
spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety).  
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16. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, rodného čísla a místa 
trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem, a to v rámci úkonů 
souvisejících s udělením účelové dotace dle bodu I. této smlouvy a s uvedením svých 
osobních údajů na tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou 
nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele, 
a to po dobu nezbytnou k projednání této žádosti a k realizaci rozhodnutí příslušného 
orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen, dle platné 
právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat/archivovat.1 

17. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z grantu. Toto omezení 
se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska 
DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu 
s finančním vypořádáním grantu doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že plátcem DPH není. 

 
 

 
Článek IV.  

Sankční ustanovení 
 
1. Pokud příjemce grantu poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto 

smlouvou nebo předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnutý grant, 
je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu 
tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce 
povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona. 

2. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle předchozího odstavce 
tohoto článku a dle čl. III odst. 9 této smlouvy uvádět jako variabilní symbol své 
IČO (identifikační číslo) / datum narození. 
 

Článek V.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
příslušnými ustanoveními správního řádu. 

 
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a 

číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  
 
3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 15 kalendářních dní ode 
dne doručení. 

 
4. Tato smlouva sestává ze … (…) stran textu smlouvy a 4 (čtyř) stran příloh. Smlouva se 

vyhotovuje ve 4 (čtyřech) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 3 (tři) tyto 
stejnopisy a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního 
razítka poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy, pokud se smlouva 
opatří přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na 
přelepce smlouvy. 

                                                 
1 týká se pouze fyzických osob 
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro 
které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, 
projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v 
rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě 
odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

 
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Projekt, č. 2 – Vyúčtování grantu 

hl. m. Prahy a č. 3 – Čestné prohlášení. 
 

10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
  

 
V Praze dne …………………    V Praze dne   ……………………..   
 
 
 
 
…………………………………                                        …………….…………………....... 
 
              Poskytovatel                                                                               Příjemce 
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 

Popis projektu 

 

Účel, na který bude neinvestiční účelový grant hl. m. Prahy použit. 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 
 
VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 
25 let České republiky v roce 20182 
 
Číslo grantu hl. m.  Prahy: ………………………………………………………………………... 
Příjemce grantu: …………………………………………………………………………………… 
Název projektu: ……………………………………………………………………………………. 
IČO: …………………………… DIČ: ……………………………………………………………. 
 
Termín realizace projektu, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady (týká se 
projektu, na který byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A – celkové způsobilé náklady projektu (specifikujte níže v tabulce)    

B -  výnosy (příjmy) z projektu (specifikujte níže v tabulce)  

C - výše vlastního podílu financování   

D - výše schváleného grantu hl. m. Prahy   

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 
 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 
Případné nevyčerpané finanční prostředky grantu ve výši ……………Kč dle výše uvedené 
smlouvy vrátí příjemce na účet poskytovatele do termínu stanoveného v čl. III., bod 4 smlouvy. 
 
V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit z grantu DPH. 
 

Povinné zhodnocení realizovaného projektu doložte písemně v samostatné příloze. 
 
 
 

 
 
V Praze dne : ...............................  ................................................…….............. 

podpis a razítko příjemce grantu 
 

                                                 
2 Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba pověřená) 
zástupci OPP MHMP při závěrečném finančním vypořádání grantu hl. m. Prahy. 
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Způsobilé náklady / podrobná 
specifikace 

SOUHRN způsobilých 
nákladů v Kč - PLÁN (v 

příloze uveďte položkově)  

 
SOUHRN způsobilých 

nákladů v Kč - 
SKUTEČNOST (v příloze 

uveďte položkově) 

Z GRANTU HRAZENO 
(v příloze uveďte 

položkově) 

náklady, související s předmětem 
grantu např.:       
autorské honoráře (náklady na 
autorská práva)       

honoráře překladatelů a editorů       
další náklady související s 
vydáváním (korektura, oprava a 
revize)       

náklady na grafickou úpravu       

náklady na předtiskovou přípravu       

a náklady na tisk nebo elektronickou 
publikaci       
další náklady – podrobně 
specifikujte       

        
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 
CELKEM v Kč       

ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ 
na projekt v roce 2018 PLÁN SKUTEČNOST 

 1. vlastní finanční vklad žadatele 
(výnosy z projektu)     

 2. sponzorské dary     
 3. ze státního rozpočtu     
 4. městské části HMP     
 5. dotační programy EU     
 6. grant HMP     
 7. další (specifikujte)     
 

      
 

CELKEM:     
 

VÝNOSY Z PROJEKTU (= 
finanční vklad žadatele) 

PLÁN SKUTEČNOST 

 1. ze vstupného      
 2. z pronájmů jiným subjektům     
 3. ostatní (např. z prodeje tiskových 

a propagač. mat., z posky tovaných 
služeb …)     

 
4. z poskytovaných služeb a dalších 
obchodních aktivit (specifikujte)     

 
      

 
CELKEM:     

 

BILANCE PROJEKTU V ROCE 
2018 (CELKOVÉ NÁKLADY 
mínus CELKOVÉ PŘÍJMY) 

PLÁN SKUTEČNOST 

 
    

 
Vyčíslení rozdílu (+ / -)     
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Příloha č. 3 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ v návaznosti na 
projekt, na který byl poskytnut grant hl. m. Prahy v roce 20183 

 
Č. grantu:     
 
Název projektu:   
 
Veřejný poskytovatel  

- název 
Název dotačního 

programu Předmět dotace  
Výše 

poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení Čestného 
prohlášení):  
 

 

                                                 
3 Vyplněný formulář předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba pověřená) zástupci OPP MHMP při 
závěrečném finančním vypořádání grantu hl. m. Prahy. 
 



1 
 

Důvodová zpráva 
 

V roce 2018 oslaví Česká republika výročí 100 let od vzniku samostatného československého 
státu a zároveň 25 let od vzniku České republiky. Toto výročí se vztahuje k událostem, které 
vyvrcholily dne 28. 10. 1918 vyhlášením československé samostatnosti. Výročí 25 let od vzniku 
České republiky se váže k datu 1. 1. 1993, kdy se zánikem Československa vznikly nástupnické 
státy Česká republika a Slovenská republika. 

Granty k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na 
rok 2018 byly vyhlášeny usnesením RHMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 a současně byly schváleny 
zásady udělování grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého 
státu a 25 let České republiky v  roce 2018 (dále jen Zásady na rok 2018), vzorová Žádost o grant 
hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 a časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále jen 
Harmonogram na rok 2018).  

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu 
stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 představuje částku 35 mil. Kč. 
Granty budou poskytovány z rozpočtu hl. m. Prahy v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu 
hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na kalendářní rok 2018. 

V rámci I. kola bylo podáno 31 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením 
RHMP č. 206 ze dne 6. 2. 2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22. 2. 2018 poskytnout 
granty hl. m. Prahy 12 žadatelům o grant ve výši 6 420 000 Kč, 19 žadatelům grant navržen 
nebyl. Jeden žadatel (žádost pod č. 015V – schválen grant ve výši 200 000 Kč) odstoupil od 
poskytnutí grantu před podpisem smlouvy. Tudíž byly v rámci I. kola poskytnuty granty hl. m. 
Prahy v celkové výši 6 220 000 Kč. Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl 
zároveň schválen vzor veřejnoprávní smlouvy. 

Rozpočet grantového programu do II. kola činil celkem 28 780 000 Kč. Termín podávání 
žádostí o grant hl. m. Prahy v druhém kole byl do 31. 1. 2018, termín třetího kola podávání 
žádostí o grant trvá do 29. 3. 2018.  

V rámci druhého kola bylo podáno 55 žádostí o grant hl. m. Prahy s požadavkem udělení 
grantů ve výši 41 903 755 Kč. Všechny žádosti byly podrobeny předběžné formální a věcné 
kontrole, bylo prověřováno, zda byly v žádostech o grant vyplněny všechny údaje, zda byly 
doloženy požadované doklady, zda jsou žádosti podány v souladu se Zásadami tohoto 
grantového programu. Kontrolu prováděli zaměstnanci oddělení „Kancelář památky světového 
dědictví“ OPP MHMP. 7 žádostí vykazovalo věcné a formální nedostatky. Jedná se o žádosti pod 
číslem 051V, 055V, 056V, 062V, 066V a 086V. Věcné a formální nedostatky spočívají 
především v nevyplnění všech údajů v Žádosti o grant, nedoložení požadovaných dokladů, např. 
doklad o právní subjektivitě žadatele nebyl doložen ve formě veřejné listiny, v tomto případě se 
jednalo o nesoulad s čl. III, bod 11 Zásad, dále položka celkových nákladů projektu neodpovídala 
doloženému rozpočtu, tím žádost nebyla v souladu s čl. III, bod 17 Zásad, údaj o bankovním 
spojení na žádosti neodpovídal doloženému dokladu z bankovního ústavu, tím žádost nebyla 
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v souladu s čl. III, bod 19 Zásad či nebyly doloženy k žádosti žádné přílohy a žádost nebyla 
odeslána elektronicky do programu Granty, tudíž nebyla v souladu s čl. III, bod 4, 5, 6, 11 Zásad. 
Tyto žádosti byly navrženy k neudělení grantu z důvodu formálních a věcných nedostatků. 

Radě hlavního města Prahy je na základě žádosti dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládán ke 
schválení návrh usnesení na poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1, č. 
2 a č. 3 k tomuto usnesení v celkové částce 7 049 000 Kč. Komise RHMP k výročí 100 let 
vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky (dále jen Komise RHMP) 
projednala návrh na poskytnutí finančních prostředků na svém jednání dne 8. 2. 2018 (zápis 
z jednání Komise RHMP je přílohou č. 1 k důvodové zprávě). Výbor pro kulturu, památkovou 
péči výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP (dále jen Výbor ZHMP) návrh 
projednal na svém zasedání dne 7. 3. 2018 (zápis ze zasedání Výboru ZHMP je přílohou č. 2 
k důvodové zprávě) a ztotožnil se s názorem Komise RHMP.  

Návrh, který je Radě hl. m. Prahy předkládán, vychází z návrhu Komise RHMP a Výboru 
ZHMP. Komise RHMP a Výbor ZHMP navrhují udělit granty hl. m.  Prahy v rámci II. kola 
grantového programu v celkové výši 7 049 000 Kč ve prospěch 24 žadatelů. Současně Komise 
RHMP a Výbor ZHMP nedoporučuje udělit grant hl. m. Prahy 24 žadatelům, kdy důvodem 
nenavržení grantu je, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný 
pro hl. m. Prahu a zároveň nedoporučuje udělit grant hl. m. Prahy 7 žadatelům, jejichž žádosti 
byly navrženy k nevyhovění z důvodu formálních a věcných nedostatků. Žádosti, kterým není 
navržen grant hl. m. Prahy, jsou součástí přílohy č. 1 k usnesení. 

V druhém kole grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 
25 let České republiky na rok 2018 se navrhuje poskytnout finanční prostředky v celkové výši 7 
049 000 Kč z běžných výdajů kapitoly 0680 – OPP MHMP, § 3399, a to po úpravě rozpočtu ke 
kterému dojde snížením § 3399 – granty v celkové výši 1 000 000 Kč - rozpočtové opatření: 
snížení rozpočtu běžných výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 0680, § 3399, pol. 5169, ORG 
0098005000000 v celkové výši 1 000 000 Kč za současného zvýšení rozpočtu běžných výdajů vl. 
hl. m. Prahy, kap. 0616, § 6330, pol. 5347, UZ 115.  Návrh úpravy rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy je součástí přílohy č. 4 tohoto usnesení. 

V rámci přílohy č. 1 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace 14 žadatelům, 
jejichž dotace nepřevyšuje výši 200 000 Kč v celkové výši 1 949 000 Kč, a neudělit grant 31 
žadatelům.  

V rámci přílohy č. 2 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace 8 žadatelům, 
jejichž dotace převyšuje výši 200 000 Kč v celkové výši 4 100 000 Kč. 

V rámci přílohy č. 3 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace žadateli – 
Městské části Praha 6 – na dva projekty, kdy návrh dotace převyšuje výši 200 000 Kč v celkové 
výši 1 000 000 Kč, a který bude poskytnut úpravou rozpočtu vlastního hl. m.  Prahy. 

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního účelového grantu na akci k výročí 
100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018, která 
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vychází ze Zásad pro rok 2018 s odkazem na platné zákony související s poskytováním dotací 
z veřejných zdrojů, např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
568/19912 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zákon č. 
320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů apod., byla schválena usnesením RHMP č. 206 ze dne 6. 2. 2018 a 
usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22. 2. 2018, bude použita v totožném znění a je součástí 
přílohy č. 5 a č. 6 tohoto usnesení. 

Smluvně je ošetřena i veřejná podpora. Žádostem o poskytnutí grantu hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále jen 
grant), u kterých jsou naplněny znaky veřejné podpory, bude grant poskytován jako podpora 
malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 
o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
Projekty, které mohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a zakládají tak 
veřejnou podporu, jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení a budou po schválení 
v RHMP a v ZHMP poskytnuty v režimu „de minimis“. Konkrétní údaje o poskytnuté veřejné 
podpoře v rozhodném období jsou doloženy k jednotlivým žádostem u zpracovatelů tohoto tisku 
a bude k nim rovněž přihlédnuto před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu na 
rok 2018.  

Návrh usnesení do ZHMP je uveden v příloze č. 3 k důvodové zprávě. 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na 
podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 představuje částku 35 mil. 
Kč dle rozpočtu hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na kalendářní rok 2018 a 
do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného 
účelu pro tento grantový program dle čl. III, bod 2 Zásad. Rozpočet grantového programu pro III. 
kolo tohoto grantového řízení činí celkem 21 731 000 Kč. 

Všechny podané žádosti o grant hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky jsou k dispozici u zpracovatele a všechny 
žádosti navržené k vyhovění splnily požadované náležitosti. 
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 Příloha č. 1 k důvodové zprávě 

 

Zápis 
ze III. zasedání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 

25 let České republiky 

Přítomni: Jan Wolf; Plk. Mgr. Michal Burian, PhD.; Martin Churavý, cand. soc.; Mgr. Jiří 
Skalický; doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D; Mgr. František Cipro; Plk. gšt. PhDr. 
Eduard Stehlík, Ph.D, MBA; PhDr. Lukáš Kaucký; Ing. Michal Hašek; Mgr. Simona 
Vladíková   

Omluveni: PhDr. Daniela Břízová; Ing. et Ing. Jana Berková; Mgr. Adriana Krnáčová, MBA; 
Doc. PhDr. Michal Stehlík; Mgr. Vlastimil Ježek; br. MUDr. Pavel Budinský, PhD., 
MBA; 

Přizváni: Karel Kučera; Ing. Jitka Kyseláková; Ing. Milan Mojžíš 

Datum a čas: 8. února 2018; 13:00 – 14:10 hod. 

Místo: Prostřední salonek primátorky hl. m. Prahy, 2 patro, místnost 246, Mariánské 
náměstí 2, Praha 1  

Bod 1 – Přivítání přítomných členů  
 
Radní Jan Wolf přivítal členy Komise RHMP a seznámil je s programem, který byl následně 
konsenzuálně přijat. 
 
Členové Komise RHMP následně nevyjádřili žádné připomínky ke znění zápisu z minulého 
zasedání Komise RHMP konané 27. listopadu 2017. 
 
Bod 2 – Přehled žádostí o grant podaných v rámci II. kola grantového programu hl. m Prahy 
na rok 2018 s tématem výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 15 let 
České republiky. 
 
Po dohodě přítomných členů Komise RHMP byly nejdřív prodiskutovány všechny žádosti v první 
kole (celkem 55 žádostí).  
 

a) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 
žádostí: 
• č. 43 žadatel Práh s. r. o., akce Vydání autorské knihy Renáty Fučíkové Češi v USA / 

Bohemian History 
• č. 56 žadatel Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s., spolek, akce Národní 

putovní výstava Má vlast cestami proměn 2018/2019 
• č. 86 žadatel Klub společenských věd z.s., akce Publikace „Pražské pamětní desky“ 

 
protože v žádostech nebyly předloženy Výpisy z obchodního rejstříku ve formě veřejné 
listiny, což není v souladu s čl. III, bodem 11 Zásad pro poskytování neinvestičních 
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účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 
a 25 let České republiky roce 2018.  
 
V případě žádosti č. 86 bylo konstatováno větší množství formálních závad, z nichž každá 
by sama o sobě byla též důvodem k návrhu na vyřazení z grantového programu (neodeslání 
elektronického formuláře žádosti, absentující: podrobný popis projektu, stanovení celkových 
nákladů a příjmů, kopie dokladu o zřízení bankovního účtu, odůvodnění podání žádosti). 

 
b) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 

žádostí: 
• č. 51 žadatel MimoFilm, akce 100 let republiky v Praze 
protože žádost byla podána bez příloh, což není v souladu s čl. III, bodů 6 a 11 Zásad pro 
poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 let České republiky roce 2018. 
 

c) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 
žádostí: 
• č. 55 žadatel Lorma Praha spo. s r. o., akce Průřez stoletím módy a účesové tvorby 1918 

- 2018 
protože žadatel žádá dotaci ve výši 100% celkových nákladů, což není v souladu s čl. I, 
bodem 7 Zásad pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky roce 2018. 

 
d) Sekretariát Komise RHMP předložil členům Komise RHMP návrh na vyřazení grantových 

žádostí: 
• č. 66 žadatel Nerudný fest.cz, akce 100 let republiky na jazzové vlně 
protože žádost obsahuje nesoulad v údajích bankovního spojení vůči dodanému potvrzení 
banky, což není v souladu s čl. III, bodem 19 Zásad pro poskytování neinvestičních 
účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 
a 25 let České republiky roce 2018. 

 
Komise RHMP s vyřazením výše uvedených grantových žádosti souhlasila a žádá sekretariát, 
aby vyzval žadatele k nápravě nedostatků a podání přihlášky do dalších kol grantového programu. 
 
Komise RHMP se po detailním seznámením s podanými žádostmi rozhodla nenavrhnout přiznání 
grantu 24 podaným žádostem. V případě žádosti č. 61 (žadatel W.I.P. s.r.o., akce Osudy Židů po 
vzniku ČSR a příběh záchrany jejich dětí) žádá Komise RHMP sekretariát, aby vyzval žadatele 
k úpravě obsahu žádosti tak, aby obsahová náplň plánované akce přesněji odpovídala zaměření 
grantového programu a násleně vyzval žadatele k opětovnému podání žádosti v dalším kole 
grantového programu. 
 
Komise RHMP se po detailním seznámením s podanými žádostmi rozhodla navrhnout přiznání 
grantu 24 podaným žádostem. Návrh počítá s přerozdělením částky 7 049 000 Kč. 
 
Bod 3 – Různé 
 
Do bodu různé nebylo od přítomných členů Komise RHMP žádných podnětů. 
 
Jednání, s poděkováním za aktivní přístup členů Komise RHMP, ukončil Jan Wolf. 
 
 
Termín příštího jednání Komise RHMP bude domluven v následujících týdnech per rollam. 
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V Praze dne 8. 2. 2018 
 
 
Zapsal: Karel Kučera, Ing. Jitka Kyseláková 
 
Ověřila: Mgr. Simona Vladíková – tajemnice komise RHMP 
 
Odsouhlasil: Mgr. Jiří Skalický - ředitel OPP MHMP 
 
Schválil: Jan Wolf - předseda Komise RHMP 
 
 
Přílohy:  
 
č. 1 Program zasedání Komise RHMP  
 
č. 2 Prezenční listina 
 
č. 3 Přehled žádostí – I. kolo 
 
 

  

 



 

 

 

IV. zasedání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 let České republiky 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
svolávám IV. zasedání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky (dále jen Komise RHMP) na:  
 

8. 2. 2018 ve 13.00 hod.  
 
Zasedání Komise RHMP bude probíhat v prostředním salonku primátorky hl. m. 
Prahy, v 2. patře, místnosti č. 246, Mariánské náměstí 2, Praha 1.  
 
Program:  
 

1. Přivítání přítomných členů.  

Schválení zápisu z minulého jednání. 

2. Přehled žádostí o grant podaných v rámci II. kola grantového programu 
hl. m. Prahy na rok 2018 s tématem výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky.  

3. Diskuse a hlasování k předloženým návrhům grantů hl. m. Prahy a k 
vzorové smlouvě pro rok 2018. 
 

4. Různé.  

 
Příloha: dle textu  

 
 

Jan W o l f  

předseda Komise Rady HMP 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP ze dne 7. 3. 
2018 (zápis ze zasedání Výboru ZHMP je přílohou č. 2 k důvodové 

zprávě). 
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