
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 38/186 

ze dne  14.6.2018 

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 - III. kolo 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů OPP MHMP 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. 1 tohoto usnesení (akce k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo), a to ve výši 
4.150.000,- 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.  poskytnutí neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy ve výši 780.000,- Kč 
Městské části Praha 9, Městské části Praha 19, Městské části Praha 22 a Městské 
části Praha - Koloděje formou účelové neinvestiční dotace na akce spojené s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - III. kolo dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

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

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 19.6.2018 

 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6434  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
088V/III Institut moderní hudby, z.s.

Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 
1, IČ: 22862170 

BRUDER / BRATŘI 7 544 150 1 544 150 20,47 250 000 250 000 250 000 250 000 1.2.2018 - 30.11.2018, Staromětské náměstí, Praha - 
Praha 1, Staroměstské náměstí 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

089V/III Czech Top Photo, spolek,
Slezská 2191/134, 130 00 Praha 
3, IČ: 06621635 

OSUDOVÉ OKAMŽIKY 
ČESKOSLOVENSKA – 
obrazový příběh století

2 515 000 1 750 000 69,58 750 000 750 000 750 000 750 000 2.10.2018 - 11.11.2018, Křížová chodba a Rytířský sál 
Staroměstské radnice, Praha - Praha 1, Staroměstské 
náměstí 3/1

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 
2018

výše částek nad 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 - III. kolo

Celodenní  evropské memoradum  na pozadí skutečných příběhů tehdejších vojáků rekapituluje 100 hudebního vývoje s využitím nových technologíí na několika jevištích. Projekt orientovaný na evropské kulturní dědictví popisuje osobní příběhy 
vojáků viděné očima dnešní generace, jejich přímých rodinných potomků na pozadí 100 leté exkurze do hudebního a technologického vývoje od roku 1918 až do současnosti. Holandská iniciativa nazvaná Projekt BRUDER, směřuje k připomnění 
si nesmírných útrap, které zažívali všichni vojáci formou Evropského memoranda  k 11. listopadu 2018 a zároveň na poukázání destrukce pro celé evropské obyvatelstvo. Společné memorandum bude uvedeno jako multidisciplinární představení v 
Praze. Bojovalo se ve třech světadílech, na všech světových mořích. Válka skončila 11.11. 1918. V projektu Bruder, tak potomci vojáků, kteří byli na různých stranách zákopů vytvoří také společné hudební představení. Symbolicky od Irska, až po 
Arménii mají sdílet spojení s historií svých předků. Silné příběhy vojáků tak budou zachyceny i prostřednictvím mapujícího dokumentárního filmu.  Zde bude zachycena odvaha a oběti, kterou i čeští vojáci byli ochotni podstoupit, přestože ještě 
ani neměli vlastní stát.  Projekt má nejen poukázat na odvahu, ale také za ni poděkovat, poděkovat i za oběti, které byly položeny pro současné období evropské stability a míru.  Hudba, vizualizace, moderní technologie budou portrétovat průnik do 
různých životních příběhů, napříč evropskými  národy. Projekt je veden v pozitivním  komunikačním módu porozumění mezi mladou a starou  generací. Celý projekt je jako celek  o lidských hodnotách, toleranci a  přirozené lidské komunikaci. 
Představení zahrne poesii, ukáže také touhu, umělecký  boj za lidské spojení i prostřednictvím pro nás málo známých moderních  básníků a spisovatelů  z té doby ( Rainer Marie Rilke, Jan Čarek, Miloš Jirko, Jak Rokytka, ale i Stanislav Kostka 
Neuman. Umělci budou v relaci jak s mladým, tak i starým publikem. Program multidisciplinárního představení je kombinací hudby, nových technologií vizuálního umění a poezie. Hudebním záměrem je tedy průřez posledních 100 let.  
Představení bude několikahodinové. Dotace bude využita na uhrazení technických, produkčních, propagačních a režijních nákladů spojené s veřejnou produkcí v Praze. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Fotografická výstava, vyprávějící prostřednictvím unikátních autorských a tematických celků koncentrovaných na klíčové dějinné jevy,“ obrazový příběh uplynulého století“ - 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 vědomostní soutěže pro školy. 
Projekt má záštitu primátorky hl. m. Prahy. Žadatel se s projektem zúčastnil  II kola a byl neúspěšný. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
096V/III Památník Šoa Praha o.p.s.

Veverkova 1410/8, 170 00 
Praha 7, IČ: 24272914 

Nové probuzení Obchodu na 
korze

1 725 460 800 000 46 450 000 450 000 450 000 450 000 5.6.2018 - 7.6.2018, Nádraží Praha-Bubny, budoucí 
Památník ticha, Praha - Praha 7, Bubenská 177/8b

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
103V/III Kotěrovo centrum architektury 

o.p.s., K vápence 425, 159 00 
Praha-Velká Chuchle, IČ: 
02554062 

Cesty Pátečníků - cesty životem 
a dílem osobností politiky, 
umění a kultury první 
republiky

1 015 000 700 000 69 350 000 350 000 350 000 350 000 14.3.2018 - 31.12.2018, sál Bohuslava Martinů v 
Lichenštejnském paláci, Divadlo na Vinohradech, Galerie 
Deset, Městská knihovna hl. m. Prahy, Švandovo divadlo, 
nám. Míru a další, Praha - Praha 10, Čechovo nám, nám. 
Míru, Štefánkova 

Cesty Pátečníků (Pátečníci byla skupina významných osobností, která se formovala kolem Karla Čapka a jeho přátel, a protože se scházeli pravidelně v pátek, začalo se jim říkat Pátečníci) jsou projektem, který chce široké veřejnosti nabídnout 
projekt, jehož náplní je výstava a přednášková řada s názvem Večery o Pátečnících. Výstava Cesty Pátečníků v pěni kapitolách na 30 panelech a trojrozměrných exponátech představí osobnosti a historie setkávání pátečníků. Součástí budou 
komentované prohlídky a besedy. Druhá část projektu jsou přednášky, besedy, diskusní pořady s názvem Večery o Pátečnících. Tato část je rozdělena do několika bloků a témat - pátečníci legionáři, politici, umělci, historici. Třetí částí projektu je 
divadelní představení, koncert a venkovní výstava.Projekt má za cíl přiblížit Pražanům i návštěvníkům Prahy tvorbu, život a dílo Pátečníků,důstojně na ně zavzpomínat ukázkami z jejich děl, přiblížit jednotlivé osobnosti a to nejen T.G. Masaryka, 
bratry Čapkovy, ale i další méně známé osobnosti. Dotace bude využita na realizaci koncertu, divadelních představení, besed, přednášek, na realizaci výstavních expozic, na večery o Pátečnících - legionářích a další doprovodné programy, grafiku, 
web, tisk,organizační zajištění celého projektu. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Koncert pražského symfonického orchestru lze považovat za součást očisty místa spojeného se stigmaty minulosti i s příběhy, které nelze zapomenout. Začíná tedy přestavba nádraží na památník a tvůrci projektu společně s pražskou radnicí hledají 
cesty, jak záměr v nejširší míře prezentovat. Jak obhájit jeho vizi moderní cesty hledání reflexí velkých příběhů dvacátého století. Samotný prožitek skvělé hudby věhlasného filmu v koncertní podobě může být jen vstupní hodnotou záměru. Již 
několik let se snažíme veřejně komunikovat, že Památník ticha není projektovaný pouze jako nové místo pro politická gesta a tradiční formální pietu, ale jako moderní platforma, která hledá, jak připomínat pro současnost, pro důstojný odkaz, jenž 
posouvá poznání nás a hledá, jak nový jazyk holocaustu má vypadat. Náš názor je, že jazykem doby jsou podobenství a hudba je jedním z možných! Praha i Česká republika potřebuje místo, kde se dají řešit stigmata minulosti moderním 
způsobem. Stát však své památníky stále zakládá více jako gesta k tradičnímu pokládání věnců a k politickým frázím, než pro čištění stigmat minulosti aktivním veřejným kulturním dialogem či výraznou uměleckou metaforou. Tomu také 
odpovídá moderní architektonické pojetí revitalizace objektu, které vzešlo z loňské soutěže architektů.  Záměrem tohoto námětu je tedy především pocta všem těm, kteří odešli do neznáma. Vzpomínka provedená v roce významných výročí zcela 
novým způsobem kombinovaného kulturního žánru, který hledá, jak připomínat bez patosu a při tom působivě. Pocta obětem války, ale také pocta těm, kteří i dnes hledají nové cesty jak nezapomínat.  Dotace bude využita na technické zajištění 
koncertu, mobiliář akce a produkční honoráře. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
112V/III Nerudný fest.cz, spolek,

Národní 341/23, 110 00 Praha 1, 
Č: 26578824 

Jazzová oslava stoleté 
republiky

1 331 000 491 000 37 0 350 000 0 0 30.4.2018 - 13.5.2018, Karlovo náměstí, Praha - Praha 2, 
Karlovo náměstí 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 

Doporučení 
Komise 

Doporučení 
Výboru 

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
113V/III CUBE production s.r.o.

Nuselská 46, 140 00 Praha 4, IČ: 
26500256 

LEGENDY automobilová 
slavnost

16 950 000 1 250 000 7 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8.6.2018 - 10.6.2018, Výstaviště Holešovice, Praha - 
Praha 7, Areál Výstaviště 67

5. ročník automobilové slavnosti LEGENDY v nové lokalitě areálu Výstaviště Praha. 1.500 snů na jednom místě v podobě automobilů a motocyklů včetně špičky českého motorsportu a mnoha osobností. FMX zóna, Off-road aréna, Speed aréna, 
dětská zóna a celodenní. 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. Žadatel se zúčastnil se stejnou žádostí v I. a ve II. kole, grant mu nebyl navržen z důvodu, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy nebyl vyhodnocen jako přínosný pro hl. m. Prahu. Projekt 
zakládá veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Jazz je od svého vzniku neodmyslitelně spojen s tématem svobody. Jazzová hudba u nás i po celém světě vždy spojovala svobodomyslně smýšlející společnost, a to i v těžkých obdobích nacistické a komunistické diktatury. Žadatel ve spolupráci s 
Českým rozhlasem k oslavě 100. výročí založení Československé republiky připravuje pro širokou veřejnost a unikátní připomínkovou výstavu 100 let republiky očima jazzu a celodenní jazzový open-airový koncert, protože jazzová hudba je 
neodmyslitelně spojena se vznikem Československé republiky. Akce si klade za cíl připomenout demokratické hodnoty, na kterých byl československý stát vybudován a zároveň zdůraznit klíčovou roli jazzové kultury v dějinách naší stoleté 
republiky. Hodnoty svobody, které s sebou jazzová hudba přinesla, pak reflektují to, co by si měla dnešní společnost připomínat – fakt, že jsme již 100 let samostatnou a dnes především svobodnou zemí. Výše uvedené je pak podtrženo spoluprací s 
nejvýznamnějším médiem naší historie – Českým rozhlasem. Projekt získal záštitu paní primátorky hlavního města Praha. Program, který proběhne dne 30. dubna 2018 na Karlově náměstí v Praze, se stane součástí Mezinárodního dne jazzu 
celosvětové platformy UNESCO a bude tak vysílán živě do celé Evropy. Praha se tak v tento den stane centrem oslav výročí Československa a jedním z hlavních míst Mezinárodního dne jazzu. Výroční výstava 100 let republiky očima jazzu, která 
na 12 panelech představí konkrétní etapy, kterými prošlo Československo, a jejich vliv na jazz a jeho podobu během oněch 100 let. V historickém průletu představíme mimo jiné osobnosti jako Jaroslav Ježek, R. A. Dvorský, Karel Vlach, Gustav 
Brom, Eva Olmerová, ale též Jana Hammera, Miroslava Vitouše, Martina Kratochvíla, Milana Svobodu, Karla Růžičku, Emila Viklického a desítky dalších. Dotace bude využita na uhrazení nákladů na technické zajištění akce, na propagaci akce, 
na úhradu nákladů na honoráře zahraničních a českých umělců. Žadatel podal žádost s názvem 100 let republiky na jazzové vlně ve II. kole grantového programu a byl vyřazen z formálních důvodů. Nejedná se o veřejnou podporu.  Komise RHMP 
k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v rámci svého jednání dne 16.4.2018 nenavrhla udělit grant hl. m. Prahy s odůvodněním, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá 
rámcovým vizím, ideovým záměrům a směrům, stanoveným Radou hl. m. Prahy pro tento grantový program, neboť svojí náplní nepropojuje historické události s významnými osobnostmi, které vygenerovaly společné země ČR a SR 
(tzv. děti ČR a SR let 1918 – 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti. Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP oproti návrhu výše uvedené Komise RHMP navrhuje udělit 
grant ve výši 350 000 Kč, neboť na základě prezentace zástupce žadatele na zasedání Výboru ZHMP shledává předmět žádosti o grant přínosným pro hl. m. Prahu. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
114V/III Studio Pět, s.r.o.,

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

Tanec a móda 1918 - 1945 1 164 000 800 000 69 300 000 300 000 300 000 300 000 24.9.2018 - 9.12.2018, Národní dům, Praha - Praha 5, 
Náměstí 14. října 82/16

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
121V/III Vltavan Čechy – svaz 

vltavanských spolků, z. s.
Rašínovo nábřeží 412/30, 120 00 
Praha 2, IČ: 70106495 

Vodní doprava na řece Vltavě 
před 100 lety

1 452 600 1 009 557 70 400 000 400 000 400 000 400 000 20.8.2018 - 2.9.2018, Praha 2, Rašínovo nábřeží, 
náplavka 

Multimediální výstavní a prezentační projekt k výročí 100. let Československa zaměřený na baletní a taneční trendy, společenské normy a s tím související módu v době 1918 - 1945. Akce proběhne v Národním domě na Smíchově. Úvodní část 
výstavy bude věnována historii a proměnám Národního domu na Smíchově, jehož stavba byla dokončena deset let před vznikem První republiky jako důkaz velkých společenských a kulturních ambicí tehdy samostatného města Smíchov. Poté, co 
byl Smíchov vtělen do Velké Prahy (1920) se Národní dům stal jedním z center pražského společenského dění. Ve druhé části ukážeme formou výstavní a multimediální prezentace širokému publiku meziválečné umělecké proudy a trendy v 
prostředí klasického baletu a současně hledání moderního scénického projevu v kombinaci hudba - pohyb - scéna - kostým v prostředí divadelních scén. Ve třetí části představíme svět tanečních škol, které vyrůstaly ze středostavovského prostředí a 
byly odrazem resp spolutvůrcem nejenom módních trendů, ale i norem společenského chování. V poslední části, nabídneme pohled na dobový revoluční fenomén městské kultury. Svět městské mládeže, "pásků a bedel", který se projevil v 
přejímání americké jazzové a swingové kultury, módě, hudbě, tanci a jazyku. Dotace bude využita na odbornou přípravu - výběr archivních a muzejních materiálů, výrobu výstavy a zpracování obrazových a zvukových záznamů včetně části PR 
akce. Dále v rozpočtu. Žadatel podal žádost ve II. kole - Zrod moderní Prahy - architektura a veřejný prostor   - nebyl navržen grant z důvodu, že nebyl vyhodnocen jako přínosný pro HMP. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu "de 
minimis".

Projekt je představením a připomenutím šífařství jako ve své době neodmyslitelné součástí řeky Vltavy a města Prahy a dnes již zaniklého řemesla. Představíme Tradici vorařství na řece Vltavě - jako připomenutí 100 leté historie vodní dopravy. 
Realizace projektu je situována v prostoru bývalé celnice na Výtoni a přilehlém nábřeží. Představíme počátky náklady dopravy na střední a dolně Vltavě, kdy tyto počátky jsou spojeny s osobou císaře Ferdinanda I. Habsburského, který vlastnil 
solivary v rakouské Solné Komoře. Součástí projektu bude také připomenutí historie spolku Vltavan. Základními částmi projektu bude výroba repliky šífu (délka 20 m a šířka 4 m) dle historicky dochovaných plánů loděnice jako představení a 
připomenutí plavidel, šífů a vorů jež před 100 lety byly neodmyslitelnou součástí Vltavy a Prahy. Druhou část tvoří instalace a výstava repliky šífu na Rašínové nábřeží - náplavka - šíf bude zajištěn ale přístupný veřejnosti. Jsou připraveny 4 
prezentace s tématem historie výroby šífů a plavby, význam a funkce šífařství, život plavců. Po celou dobu budou na náplavce k dispozici veřejnosti členové vltavanských spolků, kteří budou podávat informace z historie šífařství. Další součástí 
projektu bude ukázka řemesla na Rašínově nábřeží - stavba voru před zraky široké veřejnosti. Součástí bude informační stojany, plakáty, fotografie a videa. Dotace bude využita na stavbu a prezentace repliky šífu, materiál, zajištění prezentace a 
propagace projektu, náklady na ostatní osobní náklady. Projekt nezakládá veřejnou podporu.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
125V/III W.I.P.  s.r.o.

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

Osudy Židů od vzniku 
Československa až po dnešek

694 000 475 000 68 400 000 400 000 400 000 400 000 3.12.2018 - 31.1.2019, Slovenský institut v Praze, Praha 
1, nám. Republiky 1037/3

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
134V/III Prague Shakespeare Company, 

z.ú.
Ovocný trh 579/6, 110 00 Praha 
1, IČ: 03661903 

Masaryk v Americe 810 000 350 000 43 250 000 250 000 250 000 250 000 25.10.2018 - 8.11.2018, Stavovské divadlo, Praha - Praha 
1, Železná 

8 678 707 4 150 000 4 500 000 4 150 000 4 150 000Tabulka celkem (v Kč)

Audiovizuální výstava velkoplošných foto panelů doplněna filmem M.Mináče představí fenomén Židů za 100 let, se uskuteční v prosinci ve Slov. institutu v Praze. Bude doplněna komentovanými prohlídkami pro veřejnost, s pokračováním pro 
školy a Česká centra. Kulturní audiovizuální vzdělávací projekt se skládá několika částí: 14-minutový film Osudy Židů od vzniku Československa až po dnešek, speciálně realizovaný pro projekt v režii Matěje Mináče. Film emocionálně ve zkratce 
představí příběhy některých židovských osobností, které se podílely na budování nového státu, a zdokumentuje neočekávaný dějinný zvrat - nástup nacizmu, ohrožení demokratických principů republiky, německou okupaci republiky, která vyústila 
do tragických událostí – holokaust. Film bude v mnohém objevný, protože se diváci dozvědí zcela nová fakta, příběhy. Audiovizuální výstava, která bude obsahovat 35 velkoformátových foto panelů (od velikosti 150 cm x 100 cm po 60 cm x 50 
cm s popisky) realizovaných pro projekt, zachycujících konkrétní židovské osobnosti z oblasti vědy, kultury, podnikatelského prostředí, odboje v kontextu jejich přínosu pro Československo. Představí také bohatý náboženský život, svátky, zvyky. 
Pro výstavu vznikne také série portrétů žijících osobností (viz ukázka grafického návrhu foto panelu v příloze). Vernisáž audiovizuální výstavy Osudy Židů od vzniku Československa až po dnešek, se bude konat v prosinci 2018 ve Slovenském 
institutu v Praze, Nám. Republiky 1037/3, 110 00, Praha 1. Institut se nachází přímo oproti Obecnímu domu, kde budou soustředěny i nejvýznamnější akce ke státním výročím, a proto tam umístíme i propagační materiály k naší výstavě. Obráceně 
- ve Slovenském institutu upozorníme i na aktivity pořádané v Obecním domě. Výstava potrvá dva měsíce. Komentované prohlídky výstavy, propojené s filmovou projekcí, realizované ve spolupráci se Židovským muzeem a Židovskou obcí v 
Praze, za účasti dodnes žijících pamětníků a potomků významných osobností (viz doporučující  dopis tajemníka Federace židovských obcí v ČR Tomáše Krause). Spolupráce na projektu byla dohodnuta i se šéfredaktorem Obecních novin Židovské 
obce v Praze Petrem Balajkou. Dotace bude využita na realizace doprovodního filmu, realizaci velkorozměrových foto panelů, grafika, průzkum archivů, práva, web stránky, náklady na propagaci, organizační zajištění, komentované prohlídky. 
Žadatel se zúčastnil II. kola s žádostí - Osudy Židů po vzniku ČSR a příběh záchrany jejich dětí - Komisí RHMP bylo doporučeno přepracovat žádost a rozšířit dané téma a podat žádost v dalším kole. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Jedná se o dvojjazyčné divadelní představení hrané v anglickém a českém jazyce, připravované k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Divadelní představení zdůrazňuje přispění USA v úsilí TGM a dalších z České a Slovenské 
republiky o vytvoření Československa. Celý projekt je nápadem uměleckého ředitele PSC Guye Roberts. Všechny scény projektu budou souviset s Masarykovým úsilím v České republice a v Americe založit Československo - plánování, setkávání, 
debaty, kompromisy, triumfy a zaměří se na politické boje Masaryka a jeho kolegů. Hra bude oslavou americko - českých vztahů, Masaryka samotného a dalších významných českých a amerických historických postav, které se objeví na jevišti. 
Dotace bude využita na pokrytí částečých nákladů na přípravu divadelního představení, pronájem divadelních prostor pro zkoušky a vlastní realizaci představení, zajištění materiálů, kostýmů a potřebné techniky, propagaci představení, herecké 
honoráře. Projekt zakládá veřejnou podporu v režimu de minimis. 

5



V rámci III. kola bylo podáno 53 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 27 276 367 Kč. Termín podávání žádostí v rámci III. kola byl do 29.3.2018. Komise RHMP z 53 žádostí se navrhuje 7 žádostí vyřadit z důvodu formálních chyb. 
Komise RHMP (ze dne 16.4.2018) navrhuje udělit grant 32 žádostem v celkové výši 7 083 000 Kč, 7 žádostí vyřadit a 14 žádostem grant neudělit. Výbor ZHMP navrhuje udělit grant žádosti č. 112V/III ve výši 350 000 Kč z důvodu, že vyhodnotil 
předmět žádosti jako přínosný pro hl. m. Prahu. Rada hl. m. Prahy nenavrhuje udělit grant žádosti pod číslem 112V/III (žadatel Nerudný Fest.cz - návrh grantu 350 000 Kč) dále Rada hl. m. Prahy navrhuje udělit grant 32 žádostem ve 
výši 7 083 000 Kč, 7 žádostí vyřadit a 13 žádostem grant neudělit.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu činí 35 mil Kč (usnesení ZHMP č. 31/1 ze dne 30.11.2017). 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 Usnesním RHMP č. 206 ze dne 6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout grant 12 žadatelům ve výši 6 420 000 Kč (19 žadatelů neuspělo). Žadatel 015V Divadlo Bratří Formanů odstoupil 
před podpisem smlouvy, bylo tudíž poskytnuto 11 žadatelům granty ve výši 6 220 000 Kč. (Rozpočet do II. kola činil 28 780 000 Kč)

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. Z 55 žádostí bylo Komisí RHMP a Výborem ZHMP navrženo 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. Návrh je připraven k projednání v RHMP - Tisk č. R-28859, ZHMP Tisk Z-6200.

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

Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
094V/III Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 
Praha 22, IČ: 00240915 

Oslavy k výročí 100 let od 
založení samostatné ČR v 
Praze 22

742 100 519 400 70 300 000 300 000 300 000 300 000 14.4.2018 - 28.10.2018, hlavní oslava v historickém 
centru Uhříněvsi, Praha - Praha 22, nám. Bří Jandusů 34

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
101V/III Městská část Praha 19

Semilská 43/1, 197 00 Praha 19, 
IČ: 00231304 

Legionářský tábor 213 000 149 000 70 100 000 100 000 100 000 100 000 8.6.2018 - 10.6.2018, Městská část Praha 19, Praha - 
Praha 19, Centrální park Kbely 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
102V/III Městská část Praha 19

Semilská 43/1, 197 00 Praha 
19,IČ: 00231304 

Odhalení památníku, 
sázení stromu Republiky

128 000 89 600 70 80 000 80 000 80 000 80 000 28.10.2018 - 28.10.2018, Městská část Praha 19, Praha - 
Praha 19, Vrchlabská (park) 

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 - III. kolo

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 2018

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

Ukázka dobového legionářského ležení spolu s vybavením, seznámení se vznikem legií a dopadem na vznik republiky, ukázka života v táboře, způsob obrany, ošetřování raněných, polní pošta, stavba zátarasů, polní kuchyně, doprovodná 
výstava, čestná stráž - neboť českoslovenští legionáři mají velkou zásluhu na vzniku naší republiky. Projekt se uskuteční ve spolupráci se spolkem Skautů S.S.V. a v rámci Leteckého dne a Muzejní noci - u příležitosti oslav 100 výročí vzniku 
samostatného československého státu. Dále bude probíhat doprovodný program spojený s historií a životem legionářů včetně provozu polní pošty. V klubovně Skautů bude zároveň probíhat výstava "Naše legie" s dobovými artefakty a 
historickými podklady. Akce bude pro veřejnost zdarma. Dotace bude využita na vybavení tábora, organizační a technické zajištění projektu, zajištění kostýmů, výstavy, kapely. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Akce spojená se slavnostním odhalením památníku ke 100. výročí vzniku Československé republiky, vzniku legií a ukončení druhé světové války. Součástí aktu bude zasazení stromu Republiky. V rámci doprovodného programu bude 
promluva T.G.M., čestná stráž legionářů, spolky Sokol, Skauti, legionáři, domkaři atp.. Slavnostní zasazení lípy, ohňostroj. Dotace bude využita na technické a organizační zajištění akce, včetně honorářů a ohňostroje. Projekt nezakládá 
veřejnou podporu.

K výročí 100 let vzniku samostatného českolovenského státu se v naší městské části Praha 22 uskuteční několik akcí, do kterých se zapojí městská část, místní spolky a organizace v Uhříněvsi, v Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi. Hlavní akcí k 
výročí je Společenský večer s cimbálovou muzikou a je spojenou s vyprávěním pamětníků. Součástí plesu bude výstava fotografií z historie a současnosti Uhříněvsi a Kolovrat. Další akce k výročí s názvem Pitkovický chodník. Tato akce je 
spjata s kulturním programem a hudebním vystoupením pro děti, včetně výsadby památných stromů. Akce Václavská zábava je tradiční místní akcí Baráčníků pro širokou veřejnost spojená se společenským večerem, hudbou a tancem. Další 
společenská akce k výročí v Hájku u Uhříněvsi je spojen s cyklojízdou včetně odhalení památného místa U Tří kaštanů spojené se společenskou zábavou. Akce Výstava - je výstava Československé obce legionářské, zapůjčené a předváděné v 
Uhříněveském muzeu. Říjnová akce - Ples Republiky - je swingová tanečná zábava s připomenutím výročí a poslední letošní akcí k výročí jsou Oslavy státního svátku - výročí - které se uskuteční v historickém centru Uhříněvsi. Je spojeno s 
divadelním ochotnickým souborem, scénky a ukázka příjezdu TGM, vystoupení dětské pěvecké soubory a na ukončení je připraven ohňostroj. Všechny akce jsou pro širokou veřejnost, jak pro občany MČ Praha 22 tak i všechny ostatní 
návštěvníky. Akce jsou zdarma. Dotace bude využita na úhradu neivestičních výdajů podle rozpočtu k zajištění plánovaných akcí. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

1



Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
105V/III Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324, 190 00 
Praha 9, IČ: 00063894 

100 let vzniku ČSR a 25 let 
ČR

321 300 224 910 70 150 000 150 000 150 000 150 000 27.5.2018 - 27.5.2018, Park Přátelství na Proseku, Praha - 
Praha 9, centrální park vedle ul. Jablonecká 

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Požadovan
á částka 
grantu

Doporučení 
Komise 
RHMP

Doporučení 
Výboru 
ZHMP

Rada HMP Zastupitelstv
o HMP

Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč
133V/III Městská část Praha-Koloděje

K jízdárně 9/20, 190 16 Praha-
Koloděje, IČ: 00240338 

Kolodějské slavnosti - 
výročí 100 let vzniku 
Československa

260 000 182 000 70 150 000 150 000 150 000 150 000 8.9.2018 - 30.9.2018, park „Skála“ v Kolodějích, Praha - 
Praha-Koloděje, Lupenická 

780 000 780 000 780 000 780 000

Oslavy 100 let vzniku ČSR a 25 let ČR na území MČ Praha 9 budou probíhat v rámci několika akcí. Hlavní akcí je "Prosecké jaro aneb cesta do první republiky". Akce se skládá z několika částí a má návštěvníka pobavit, poučit ve smyslu 100 
let od vzniku ČSR. Akce je určena pro rodiče s dětmi a veškerou veřejnost. Součástí projektu jsou hry a soutěže - vojenský okruh, vědomostní, dovednostní - řemesla, kuchyň, hry té doby, dobové podiové vystoupení Švej a c.k. Šraml - 
představení české humoru, písniček z Rakouska - Uherska a I. sv. války, virtuózní skladby, kabaret, klauniáda - Kocourkov -  jarmareční hra v podání Divadla trakař, výstava militarií, originálů z 1. sv. války v "pojízdném muzeu" - 500 
artefaktů militarie, fotografie, vyznamenání, vojáci v uniformách aj a slavnostní koncert Komorního orchestru Quattro se skladbami českých skladatelů - Dvořák, Suk, Janáček, Bodorová, aj. Odpolední program pro rodiny s dětmi, který 
návštěvníkům přiblíží dobu první republiky, tedy zábavu, gastronomii, řemesla a vojenství. Akce se bude konat na centrálním parku Přátelství v Praze 9 Prosek. Dotace bude využita na podiové vystoupení, dovednostní soutěž pro děti, výstava 
a slavnostní koncert. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Slavnosti představující život v době vzniku samostatného Československa ztvárněný dobovými řemesly, divadelními kulisami a hudbou z dob první republiky. Dále na život v Kolodějích ztvárněn výstavou fotografií a třemi tématickými 
večery s programem. Hlavním programem jsou dobové prvorepublikové řemeslné díly - provaznictví, ruční tisk, kolotoč na navlékání korálků, kovotepec, tovaryšské zkoušky - návštěvníci budou plnit úkoly a obdrží tovaryšský list se svým 
jménem. Další částí programu bude tzv. Galerka (zloději a lumpové) - z divadelních kulis vytvořená reální simulace hospodského života prvorepublikkové galerky včetně četníků, počítá se zapojením návštěvníků včetně dětí. Třetím tématem 
bude - Četníci - z kulis vytvořená četnická stanice s četníky a jejich aktivním zapojení do dění oslav. A dále Prvorepubliková hudba - hudebníci budou hrát písně k tanci i poslechu. Na akci dle scénáře přijede i TGM na koni z kolodějského 
zámku na vyjížďku. Cílem projektu je co největší zapojení návštěvníků a jejich pobavení. Dotace bude využita na hlavní program, výstavu: Koloděje za 1. republiky, kultura 1. československé republiky, pamětní publikace. Projekt nezakládá 
veřejnou podporu.

V rámci III. kola bylo podáno 53 žádostí s požadavkem poskytnutí grantů ve výši 27 276 367 Kč. Termín podávání žádostí v rámci III. kola byl do 29.3.2018. Komise RHMP z 53 žádostí se navrhuje 7 žádostí vyřadit z důvodu formálních 
chyb. Komise RHMP (ze dne 16.4.2018) navrhuje udělit grant 32 žádostem v celkové výši 7 083 000 Kč, 7 žádostí vyřadit a 14 žádostem grant neudělit. Výbor ZHMP navrhuje udělit grant žádosti č. 112V/III ve výši 350 000 Kč z důvodu, že 
vyhodnotil předmět žádosti jako přínosný pro hl. m. Prahu. Radě hl. m. Prahy se navrhuje udělit grant 33 žádostem ve výši 7 433 000 Kč, 7 žádostí vyřadit a 13 žádostem grant neudělit.

Rozpočet grantového programu do IV. kola činí celkem 14 298 000 Kč.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto grantového programu činí 35 mil Kč (usnesení ZHMP č. 31/1 ze dne 30.11.2017). 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 Usnesním RHMP č. 206 ze dne 6.2.2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22.2.2018 schváleno poskytnout grant 12 žadatelům ve výši 6 420 000 Kč (19 žadatelů neuspělo). Žadatel 015V Divadlo Bratří Formanů 
odstoupil před podpisem smlouvy, bylo tudíž poskytnuto 11 žadatelům granty ve výši 6 220 000 Kč. (Rozpočet do II. kola činil 28 780 000 Kč)

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. Z 55 žádostí bylo Komisí RHMP a Výborem ZHMP navrženo 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. Návrh je připraven k projednání v RHMP - Tisk č. R-28859, ZHMP Tisk Z-6200.

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.

Rozpočet grantového programu do III. kola činí celkem 21 731 000 Kč.
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                                  II. Úprava rozpočtu  výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

MHMP - OPP                                98005000000 Oslavy výročí 100 let vzniku samostatného 
čs státu a 25 let ČR 3399 0680 -780,00

C e l k e m -780,00

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

Městská část Praha 22 91633000022 Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - Oslavy 
k výročí 100 let od založení samostatné 
ČR v Praze 22

6330 5347 115 0616 300,00

Městská část Praha 19 91633000019 Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - 
Legionářský tábor

6330 5347 115 0616 100,00

Městská část Praha 19 91633000019 Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - 
Odhalení památníku, sázení stromu 
Republiky

6330 5347 115 0616 80,00

Úprava 
rozpočtu     
(v tis. Kč)

Účel / Název akce ODPA POL

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

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 2018

Městská část Číslo akce UZ ORJ

Úprava 
rozpočtu                    
(v tis. Kč)

Odbor / Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ



Úprava 
rozpočtu     
(v tis. Kč)

Účel / Název akce ODPA POLMěstská část Číslo akce UZ ORJ

Městská část Praha 9 91633000009 Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - 100 let 
vzniku ČSR a 25 let ČR

6330 5347 115 0616 150,00

Městská část Praha - 
Koloděje

91633000033 Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - 
Kolodějské slavnosti - výročí 100 let 
vzniku Československa

6330 5347 115 0616 150,00

Celkem 780,00



Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/186 ze dne 14. 6. 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 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 
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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. Je-li žadatelem fyzická osoba, bere na vědomí, že podáním žádosti o grant dojde ke 
zpracování poskytnutých osobních údajů (jména, příjmení, data narození a místa 
trvalého pobytu, bankovní spojení (čísla účtu a název bankovního ústavu) (dále jen 
osobní údaje) hl. m. Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením, a 
s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech hl. m. Prahy 
určených k projednávání Radou hl. m. Prahy (dále jen RHMP) nebo Zastupitelstvem hl. 
m. Prahy (dále jen ZHMP), jakožto i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po 
dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného 
orgánu hl. m. Prahy a dále po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinno, podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty 
obsahující osobní údaje příjemce grantu zpracovávat / archivovat. Bližší informace jsou 
uvedeny na portálu hl. m. Prahy 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.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 týká se pouze fyzických osob 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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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. 

 
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 poskytovaných 
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).  

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. 

V rámci II. kola bylo podáno 55 žádostí o grant hl. m. Prahy s tím, že bylo schváleno usnesením 
RHMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018 a usnesením ZHMP č. 37/131 ze dne 17. 5. 2018 poskytnout 
granty hl. m. Prahy 24 žadatelům o grant ve výši 7 049 000 Kč, 24 žadatelům grant navržen 
nebyl. Dva žadatelé (žádost pod č. 033V – schválen grant ve výši 100 000 Kč, žádost pod č. 
047V – schválen grant ve výši 1 000 000 Kč) odstoupili od poskytnutí grantu před podpisem 
smlouvy. Tudíž byly v rámci II. kola poskytnuty granty hl. m. Prahy 22 žadatelům v celkové výši 
5 949 000 Kč. Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl zároveň schválen vzor 
veřejnoprávní smlouvy. 

Rozpočet grantového programu do III. kola činil celkem 22 831 000 Kč. Termín podávání 
žádostí o grant hl. m. Prahy ve třetím kole byl do 29. 3. 2018.  

V rámci III. kola bylo podáno 53 žádostí o grant hl. m. Prahy s požadavkem udělení grantů ve 
výši 27 276 367 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 
116V, 126V, 127V, 130V, 137V, 138V a 139V. 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 
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jednalo o nesoulad s čl. III, bod 11 Zásad, či nebyly doloženy k žádosti přílohy dle Zásad. Tyto 
žádosti byly navrženy k neudělení grantu z důvodu formálních a věcných nedostatků.  

Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky (dále jen Komise RHMP) v rámci svého jednání dne 16. 4. 2018 navrhla udělit grant 
32 žádostem v celkové výši 7 083 000 Kč a nenavrhla udělit grant hl. m. Prahy 14 žádostem s 
odůvodněním, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá rámcovým vizím, ideovým 
záměrům a směrům, stanoveným Radou hl. m. Prahy pro tento grantový program, neboť svojí 
náplní nepropojuje historické události s významnými osobnostmi, které vygenerovaly společné 
země ČR a SR (tzv. děti ČR a SR let 1918 – 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti 
(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 9. 5. 2018 (zápis ze zasedání Výboru 
ZHMP je přílohou č. 2 k důvodové zprávě) a ztotožnil se s návrhem Komise RHMP s tím, že 
oproti návrhu výše uvedené Komise RHMP navrhuje udělit grant hl. m. Prahy žádosti pod číslem 
112V (žadatel Nerudný fest.cz) ve výši 350 000 Kč, neboť na základě prezentace zástupce 
žadatele na zasedání Výboru ZHMP shledává předmět žádosti o grant přínosným pro hl. m. 
Prahu. 

Návrh, který je Zastupitelstvu 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 III. 
kola grantového programu v celkové výši 7 083 000 Kč ve prospěch 32 žadatelů. Současně 
Komise RHMP a Výbor ZHMP nedoporučuje udělit grant hl. m. Prahy 13 žadatelům, kdy 
důvodem nenavržení grantu je, že předmět žádosti o grant hl. m. Prahy neodpovídá rámcovým 
vizím, ideovým záměrům a směrům, stanoveným Radou hl. m. Prahy pro tento grantový program 
a zároveň nedoporučuje udělit grant hl. m. Prahy 7 žadatelům, jejichž žádosti byly navrženy k 
nevyhovění z důvodu formálních a věcných nedostatků. Rada hl. m. Prahy vyslovila souhlas 
s výše uvedeným návrhem s tím, že nesouhlasí s udělením grantu žádosti 112V/III ve výši 
350 000 Kč (žadatel Nerudný fest.cz). Usnesení RHMP je přílohou č. 3 k důvodové zprávě. 

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s usnesením RHMP, které je přílohou č. 3 
k důvodové zprávě, je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán návrh schválit udělení grantů hl. m. 
Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na 
rok 2018 – III. kolo v celkové výši v celkové výši 4 930 000 Kč dle bodu I. tohoto usnesení z 
běžných výdajů kapitoly 0680 – OPP MHMP, § 3399, a to po úpravě rozpočtu ke kterému dojde 
snížením § 3399 – granty v celkové výši 780 000 Kč - rozpočtové opatření: snížení rozpočtu 
běžných výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 0680, § 3399, pol. 5169, ORG 0098005000000 v celkové 
výši 780 000 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. 3 
tohoto usnesení. 

V rámci přílohy č. 1 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace 10 žadatelům, 
jejichž dotace převyšuje výši 200 000 Kč v celkové výši 4 150 000 Kč. 
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V rámci přílohy č. 2 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace žadatelům – 
Městským částem hl. m. Prahy – na 5 projektů, kdy návrh dotace činí v celkové výši 780 000 Kč, 
a který bude poskytnut úpravou rozpočtu vlastního hl. m.  Prahy. 

V rámci přílohy č. 3 tohoto usnesení je návrh úpravy 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 
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 pro I. kolo grantového programu usnesením RHMP č. 
206 ze dne 6. 2. 2018 a usnesením ZHMP č. 34/41 ze dne 22. 2. 2018, a pro II. kolo grantového 
programu usnesením RHMP č. 827 ze dne 17. 4. 2018 a usnesením ZHMP č. 37/131 ze dne 17. 
5. 2018 a je součástí přílohy č. 4 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 tohoto usnesení a budou po schválení 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.  

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto 
grantového programu činí 35 mil Kč dle rozpočtu hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. 
m. Prahy na kalendářní 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 dle čl. III, bod 2 Zásad. Rozpočet grantového programu pro 
IV. kolo tohoto grantového řízení činí celkem 14 298 000 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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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro kulturu, památkovou péči,  
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 21. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 9. 

5. 2018 ve 13:00 hod. 

Prostřední salonek primátorky hl. m. Prahy, 2. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, prof. Ing. 

Eva Kislingerová, CSc., PhDr. Helena Briardová, PhDr. Matěj Stropnický, JUDr. Jaroslava Janderová  

Omluveni:  Ing. Karel Grabein Procházka 

Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Milan Novák - Poradenská společnost VALUE ADDED, a.s. 

 Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D. - Poradenská společnost VALUE ADDED, a.s. 

 dle prezenční listiny 26 zástupců odborné veřejnosti 

   
Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP      
 

Text zahájení: 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. Vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 - návrh 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo 

6. k návrhu na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů 

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

9. Návrh k založení obchodní společnosti Prague City Tourism a.s. 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v dubnu a květnu 
2018 

11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP v dubnu 2018 

12. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

Jitka Kyseláková
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2 k důvodové zprávě
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1. Úvod 
        Výbor začal své 21. zasedání v 13:05 hodin.  
        Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.  

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
        Schválení zápisu: 
        Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
        Schválení programu:  
        Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
       Ověřovatelem byl navržen pan Lukáš Kaucký. 
        Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 
 
        Příchod pana Novotného a pana Kubišty v 13:10 hod. 

4. Vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 - návrh 

 Předkladatel: ředitel OPP MHMP 
 Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Skalickému.   
 Pan ředitel sdělil, že výboru je zde předkládán materiál týkající se vyhlášení Zásad pro poskytování 
 grantů hl. m. Prahy vlastníkům  památkově významných objektů  pro rok 2019, který byl řádně 
 projednán grantovou komisí RHMP. Oproti minulým rokům, dochází pouze k malým změnám jako 
 je např. skutečnost, že žadatel musí podepsat čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de 
 minimis. Předkládaný materiál obsahuje i harmonogram postupu grantového řízení.  
 Paní předsedkyně přistoupila k hlasování. 

 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I .   doporučuje  
  schválit předložený návrh „Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, „Žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2019" - samostatně na věci nemovité a samostatně na věci 
movité dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto usnesení a „Časového harmonogramu grantového řízení pro 
poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019" dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení 

I I .   souhlas í  
s předložením podkladů dle bodu I. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy 
 

 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo 

 Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

  Paní předsedkyně otevřela diskuzi k bodu.  
 Žadatel Nerudný fest požádal o vysvětlení, proč nebyla jejich žádost podpořena grantem. 
 Pan radní Wolf vysvětlil, že grantová komise je nezávislý a poradní orgán RHMP a nikoliv ZHMP a 
 zde na  výboru již nic není možné změnit co komise  RHMP  navrhla. Žadatel na zasedání výboru může 
 představit svůj projekt.  Žadatel popsal projekt, jednalo se o jazzovou oslavu na Karlově náměstí k 100 
 letům  vzniku republiky, která již proběhla v měsíci dubnu za účasti 10 000 Pražanů, akce byla zdarma. 
 Díky spolupráci s Českým rozhlasem bylo vysíláno živě i do celé Evropy. Součástí projektu je i výstava 
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 o historii jazzu v pasáži Lucernu, akce se konala pod patronací UNESCO a hl. město Praha zde bylo 
 propagováno. 
  Pan Stropnický požádal o vysvětlení, co grantovou komisi k nepodpoření tohoto projektu vedlo – jaké 
 bylo zdůvodnění.  
 Pan radní Wolf sdělil, že komise o tomto projektu takto rozhodla při svém posuzování všech projektů 
 v III. kole grantového řízení. Žádost byla podávána ex post a zpochybňování rozhodnutí 
 grantové komise by nebylo správné. Pan radní Wolf podotknul, že grantová komise se skládá jen 5 
 politiků a 10 odborníků a tito odborníci jsou nezpochybnitelné autority v daném oboru, lidé zaměření 
 na oslavy výročí 100 let republiky (ředitelka Berková, Jana Břízová, Pavel Budinský, Michal Burian., 
 František Cipro, Vlastimil Ježek, Eduard Stehlík, Michal Stehlík, Jaroslav Šebek).  
 Paní předsedkyně požádala pana ředitele Skalického o písemné vyjádření grantové komise RHMP 
 k této žádosti, která následně bude rozeslána členům výboru. 
  Pan Novotný navrhnul částku 350 000 Kč na tuto akci.  
 Pan Stropnický konstatoval, že u tohoto projektu nemáme žádné relevantní odůvodnění, proč nedošlo 
 k podpoře, jako je tomu u přidělování grantů v oblasti kultury.  Dále poznamenal, že výbor zde v tomto 
 grantovém programu má doporučit/nedoporučit návrh na poskytnutí finančních  prostředků. Jestli se 
 výbor nemůže vyjádřit, pak není logické tento materiál předkládat na zasedání  výboru a o návrhu se 
 má rozhodnout na jiné úrovni –  RHMP nebo ZHMP. Pan Stropnický doporučuje podpořit tento projekt.  
  Hlasování o návrhu pana Novotného na 350 000 Kč na akci 100 let jazzové oslavy 100 let republiky 
 společnosti Nerudný fest. 
 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato 

 

 Návrh usnesení: 
 Výbor 
 I. doporučuje 
 předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 083 000 a  
 350 000 Kč z kap. 0680 - OPP MHMP, § 3399 -granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku 
 samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo dle přílohy č. 1 k 
 návrhu usnesení 
 
 II. nedoporučuje  
 Poskytnout granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let 
 České republiky v roce 2018 - III. kolo, které jsou součástí přílohy č. 1 k návrhu usnesení 
 
 III. souhlasí 
 s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva 
 hl. m. Prahy 
 Přílohy: 
 Příloha č. 1 k návrhu usnesení 
 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

6. k návrhu na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování 
jejích členů 

 Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

 Paní předsedkyně předala slovo panu radnímu Wolfovi s tím, že pan radní Wolf představil navrhovaná 
 jména členů grantové komise, kteří by měli být jmenováni na další 3 leté období za jednotlivé obory. 
 Pan radní Wolf poděkoval panu Lukášovi Kauckému, který grantové komisi předsedá za skvělou práci.  
 Dále představil  předkládaný  jmenný seznam členů grantové komise, kde ze 14 členů ve 4 případech 
 došlo ze změně člena grantové komise a to u oboru divadlo, kde pan Mgr. Přibyl se stal ředitelem 
 Městských divadel pražských a na svoji práci v komisi rezignoval. Nově navrženým členem je pan  
 MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., za obor tanec a nonverbální umění, kde místo pana Petra Tyce je navržen 
 pan  doc.  Adam Halaš, Ph.D., u oboru výtvarné umění, fotografie a nová média, kde místo Jana 
 Skřivánka je navržen Richard Drury, M.A. a u oboru literatura, kde místo pana  Josefa Chuchmy je 
 navržen prof. PhDr. |Tomáš Kubíček, Ph.D. 
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  Paní předsedkyně požádala pana předsedu grantové komise pana Kautského, aby sdělil výboru, kdy 
 budou vybráni externí hodnotitelé nových členů grantové komise, aby bylo možné výbor i veřejnost o 
 nich informovat a zveřejnit jejich jména. Zveřejnění externích hodnotitelů bylo uskutečněno v minulých 
 letech tímto výborem. 
  Pan Kaucký odpověděl, že jediný možný termín je zářijové zasedání výboru. Pan Kaucký ale 
 upřesnil, že volba externích hodnotitelů je pouze věcí garanta zodpovědného za daný obor, tj. 
 příslušní 2 členové grantové komise, kteří vybírají potřebný počet externích hodnotitelů, 
 zastupujících nejrůznější oborové směry, kteří dávají doporučující stanovisko k dané oblasti. Břímě 
 zodpovědnosti ovšem nesou členové Grantové komise v daném oboru. Pan Kaucký se obává tlaku ze 
 strany žadatelů směrem k externím hodnotitelům.  
 Paní předsedkyně Kaplický reagovala, že pokud je jí známo, tak externí hodnotitelé nebyli 
 v minulosti vystaveni tlaku a proto si dovolila uložit jako úkol – zveřejnění jmen externích 
 hodnotitelů odboru KUC s termínem plnění do 5. 9. 2018, kdy se bude konat zasedání výboru. 
 
 Odchod pana Kubišty v 13:36 hod.  
 
 Výbor  
 I. souhlasí 
 1. s návrhem na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a 
 jmenování jejích členů 
 
 2. s předložením návrhu na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a 
 umění a jmenování jejích členů k projednání v Radě HMP 
 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
 Příchod pana Kubišty v 13:37 hod. 

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

 Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 

 Inviduální účelové dotace do 200 000 Kč. 
 Paní předsedkyně Kaplický uvedla, že opět jsou výboru předkládány individuální účelové dotace 
 do 200 000 Kč v příloze č. 1 a to již s návrhy pana radního Wolfa na přidělení či nepřidělení dotace. 
 Nikdo z členů výboru neměl k předloženému materiálu připomínky. 
 
 Usnesení: 
 Výbor bere na vědomí návrhy na přidělení dotací panem radním dle přílohy č. 1. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato 
 
 Jednotlivé projekty IUD nad 200 000 Kč. 
  Žadatel č. 144 na projekt The TAP TAP - CD, návrh pana radního Wolfa Kč: 200.000 Kč 
  Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 145 na projekt Trafo Gallery na Vienna Conterporary, návrh paní předsedkyně Kaplický na 
 nájem výstavních prostor : 212 754 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 146 na projekt Festival 2018, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 148 na projekt účast na veletrhu současné fotografie Unseen 2018, návrh paní předsedkyně 
 Kaplický na nájem výstavních prostor: 160 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 150 na projekt 100 let československé architektury, návrh pana radního Wolfa 1 000 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
 Pan Stropnický se zeptal, proč tento projekt nebyl předložen na grantové řízení k výročí 100 let 
 republiky.  
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 Pan radní Wolf odpověděl, že tento projekt byl předložen na minulé zasedání výboru jako 
 inviduální účelová dotace v oblasti KULTURY a proto je předkládán zde v seznamu žádostí o IUD 
 v CR.  
 Paní předsedkyně Kaplický reagovala, že tento projekt již byl sice předložen jako IUD v kultuře, 
 ale v žádosti bylo uvedeno, že projekt nesplňuje časovou podmínku začátku konání akce.  
 Pan radní vysvětlil, že původní žádost byla jako celoroční akce.  
 Paní dr. Hudcová vysvětlila, že se jednalo o úplně jiný projekt a to projekt Hravý architekt, kterou 
 žadatel stáhnul. Žadatel odpověděl, že  projekt Hravý  architekt začlenil pod projekt Architekture 
 week. 
 Pan ředitel Skalický ještě doplnil, že tento projekt byl již ve II. kole grantového řízení k výročí 100 let 
 republiky podpořen s názvem: výstava 100 let Pražské architektury částkou 500 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh na přidělení 1.000.000 Kč byl přijat.  
 Žadatel č. 151 na projekt koncerty ke 40 letům dětského pěveckého sboru Rolnička, návrh pana radního 
 Wolfa: 200 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 154 na projekt Prague guide, návrh pana radního Wolfa 200 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 155 na projekt vzdělávací program o architektuře v Praze pro širokou veřejnost, návrh paní 
 předsedkyně Kaplický: 400 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 157 na projekt Power of identity –Memory fashion Message, návrh pana radního Wolfa: 
 200 000 Kč. 
 Protinávrh pana Stropnického: 300 000 Kč 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
 Žádost č. 158 na projekt X. MAS GALA- vánoční koncert Štefana Margity, návrh pana radního Wolfa 
 na nájem v Obecním domě: 200 000 Kč. Pan Stropnický si osvojil tento návrh. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 159 na projekt 8. ročník Life Sciences Film Festival 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
 Protinávrh paní prof. Kislingerové: 500 000 Kč 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
 Žádost č. 160 na projekt Czech press photo, žadatel je příjemcem grantu pro rok 2018 ve výši 500 000 
 Kč.  
 Pan Novotný vystvětlil, že tento projekt se skládá z výstavy, soutěže a ceny hl. města Prahy, kterou 
 uděluje primátor hl. města Prahy. Pan Novotný proto navrhuje 350 000 Kč.  
 Pan radní Wolf sdělil, že Staroměstské radnice i letos a kde se bude akce konat v budoucnosti. Pan 
 radní Wolf proto doporučil pro místo konání Czech press  photo 2018 objekt Mánesa.  
 Paní předsedkyně Kaplický navrhla prostory z majetku hl.m.Prahy a tím je Clam Gallasovův palác. 
 Jednání k tomuto projektu se přerušuje, odbor KUC požádá žadatele o účast na příštím zasedání výboru, 
 aby žadatel mohl doplnit žádost o místo konání akce výstavy. Paní předsedkyně Kaplický žádá odbor 
 KUC, aby zjistil, zda je palác v době konání projektu volný. 
  Pan Novotný stáhnul původní návrh na přidělení dotace. 
  Hlasování o přesun projednání žádosti na příští zasedání výboru. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 Žádost č. 162 na projekt zprovoznění spisovatelské rezidence Jaroslava Foglara., návrh pana radního 
 Wolfa 0 Kč s doporučením žadateli, aby podal letos žádost o investiční grant. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.   
 Žadost č. 163 na projekt Blue Fest, návrh pana radního Wolfa:0 Kč 
 Protinávrh pana Kauckého: 700 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
 Žádost č. 165 na projekt Aida Garifullina, návrh pana radního Wolfa: 600 000 Kč. 
 Protinávrh paní Briardové: 700 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.   
 Žádost č. 167 na projekt Oslava 17.11 na Národní třídě, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 Žádost č. 169 na projekt  GolfDigest SUMMER 2018, přesun do žádostí IUD v CR. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
  Individuální účelové dotace v KUL podaná po řádném termínu s odůvodněním pozdní podání  žádosti: 
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 Žadatel č. 153 na projekt Slovanská Praha 2018, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
 protinávrh pana Kubišty: 0 Kč 
 Hlasování o protinávrhu: 3 Pro – 0 Proti – 5 se zdržel hlasování. Protinávrh nebyl přijat.  
 Hlasování o návrhu radního Wolfa: 5 Pro – 1 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 
 Usnesení:  
 Výbor doporučuje 
 radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací 
 projektům v oblasti kultury v roce 2018, a to v částkách uvedených v přílohách 
 Přílohy: 
 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP (vzata na vědomí) 
 Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 
 Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
 
8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

 Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

 Jednotlivé žádosti: 
 Žádost č. 169 na projekt Golf digest summer 2018 – přesunutá z žádosti o IUD z KUL, návrh pana 
 radního Wolfa: 500 000 Kč. 
  Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.018/2018/051 na projekt Anna Netrebko v Praze, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
 Protinávrh paní prof. Kislingerové 600 000 Kč 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
 Žádost č.019/2018/052 na projekt Veletrh Sběratel 2018, návrh pana Wolfa:  
 200 000 Kč. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 020/2018/053 na projekt Umění animace  - 30 let studia PIXAR, výstava se bude konat v roce 
 2019 na Výstavišti 
 Návrh paní předsedkyně Kaplický 520 000 Kč na katalog a kampaň. Odklad na příští zasedání výboru 
 za účasti žadatele z důvodu nejasnosti konání akce na Výstavišti. Paní předsedkyně Kaplický žádá 
 odbor KUC, aby zajistil účast žadatele. 
 Hlasování o přesunu projednávání žádosti na příští zasedání výboru: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel 
 hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.022/2018/055 na přípravu akce - Noc Hotelů, návrh pana Wolfa:  
 300 000 Kč 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.023/2018 na  Deloitte Shared Service Conference 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
  Dr. Hudcová na vyžádání podala informaci, že II. kolo na grantové řízení v oblasti kongresové turistiky 
 se již letos nebude konat. Dále Dr. Hudcová ozřejmila fakt, že žadatel je korporátní organizace a dle 
 pravidel HMP – není možné se ucházet o granty v této oblasti – nesplňují podmínky na udělení grantů, 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.025/2018/058 na Dejvické divadlo v Manchesteru – 100 let ČSR, návrh pana radního Wolfa 
na  granty 100 let republiky: 400 000 Kč. 
  Pan Novotný vysvětlil, že tato žádost nesplňuje smysl poskytování IUD v CR. Proto paní prof. 
 Kislingerová navrhla o přesun této žádosti do grantového řízení k 100. výročí republiky. Pan radní 
 Wolf souhlasil s tímto postupem s tím, že po odsouhlasení částky 400 000 Kč bude tato částka přesunuta 
 na seznam žádosti III. Kolo grantového řízení – k výročí 100 let republiky, bude hrazeno z kapitoly 
 OPP – granty k výročí 100 let republiky. Paní předsedkyně argumentovala, že jsme již v minulosti na 
 výboru podpořili IUD pro žadatele Dejvické divadlo ve svém výjezdu do zahraničí z kapitoly CR a panu 
 Novotnému oponovala, že si myslí, že by tyto projekty bylo možné podpořit i z kapitoly CR.  
 Hlasování o návrhu pí Kislingerové a o návrhu na částku 400 000 Kč. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
 Výbor souhlasí 
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 s přidělením individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadatelům uvedeným 
 v příloze tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou 
 v celkové výši 1 600 000 Kč. 
 
 II. doporučuje 
 radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy 
 Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
9. Návrh k založení obchodní společnosti Prague City Tourismus a.s. 
 
 Výbor vzal tento bod na vědomí, nikdo z členů výboru neměl k tomuto bodu připomínky, tento bod již 
 byl předložen na RHMP 
 
10. Informace – přehled tisků zpracovaných OPP  MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a 
únoru 2018. 
  
11. Informace – přehled tisků zpracovaných KUC  MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a 
únoru 2018.  
 
Zasedání výboru skončilo v 14:40 hodin. 
Příští zasedání výboru se bude konat 13. 6. 2018 ve 13 hodin. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemnice Výboru pro kulturu, 

            památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
         ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
Ověřil: PhDr. Lukáš Kaucký 
Zapsal: Mgr. Zuzana Navrátilová 
 



Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 1485 

ze dne  12.6.2018 

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 - III. 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 - III. kolo) v celkové výši 2.153.000,- 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 - III. kolo), a to ve výši 
4.150.000,- 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 neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy ve výši 780.000,- Kč 
Městské části Praha 9, Městské části Praha 19, Městské části Praha 22 a Městské 
části Praha - Koloděje formou účelové neinvestiční dotace na akce spojené s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - III. 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: 29.6.2018 

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: 29.6.2018 

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

Termín: 29.6.2018 

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

schválení 
Termín: 14.6.2018 

 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-29769  
Provede: MHMP - OPP MHMP, radní Wolf  
Na vědomí: odborům MHMP  
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