
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 206 

ze dne  6.2.2018 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a poskytnutí grantů 
hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 

republiky v roce 2018 - I. 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 formou neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy nepřevyšující částku 
200.000,- Kč na rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v 
celkové výši 470.000,- Kč 

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 OPP MHMP kapitoly 0680, § 

3399 formou neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy převyšující částku 
200.000,- Kč na rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, a to 
ve výši 5.550.000,- Kč 

2.  s poskytnutím neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy ve výši 400.000,- Kč 
Městské části Praha 3 formou účelové neinvestiční dotace na akci spojenou s 
výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

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

4.  se 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. a II.1. tohoto usnesení dle vzoru 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy 
dle bodu I.2. a II.4. tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2018 

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

Termín: 12.2.2018 

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

schválení 
Termín: 22.2.2018 

 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-28244  
Provede: MHMP - OPP MHMP, radní Wolf  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

002 Sdružení výtvarných kritiků a 

teoretiků, z.s., Jungmannova 36/31, 

110 00 Praha 1                               

IČO: 15887839

Dvojvýstava "Paměti ab-

normalizace" fotografií J. 

Štreita a I. Stehli

409 000 180 000 44,01 5222 0 0 0 akce bude realizována 01.03.2018 - 

31.05.2018 v Galerii kritiků, Jungmannova 

31/36, 110 00 Praha 1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

004 Ars Metropolis z.s., 

Na Kampě 510/13, 118 00 Praha 1, 

IČO 22877266

Pražský Hrad od 

Masaryka k Havlovi

1 812 790 1 734 790 96 5222 0 0 0 akce bude realizována 15.1.2018 - 

1.12.2018, výstavní síň P1, pasáž Lucerna, 

Salla Terrena Kampa

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

005 Svaz výrobců skla a bižuterie, z.s.,

Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec 

nad Nisou, IČO 60253207

výstava 100 LET SKLA Z 

KŘIŠŤÁLOVÉHO 

ÚDOLÍ

950 000 400 000 42 5222 0 0 0 akce bude realizována 1.10.2017 - 

31.12.2018, P1, Hradčanské nám.

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant z důvodu formálních chyb v žádosti. Žádost není v souladu se zásadami v čl. I, bod 7, žádost obsahuje nedostatečně specifikované 

příjmy. Grant nenavržen.

Reprezentativní výstava dokumentující rozvoj sklářského a bižuterního průmyslu v severních Čechách (oblast tzv. Křišťálového údolí - cca od K.Šenova po Harrachov), s důrazem na vývoj oborů a ikonické výrobky od r. 1918 po 

současnost. Doprovodný program. Grant bude využit na realizaci výstavy, doprovodného programu, propagaci. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Projekt není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Projekt počítá s realizací výstavy na cca 50-ti panelech, které je možné transportovat a vystavovat jak v interiéru, tak exteriéru, a dále s knižní publikací  v rozšířeném formátu. Grant bude využit na realizaci výstavy, výrobu panelů,  

fotografií , textů, vydání knižní publikace (foto, texty, tisk). Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nesplnění účelu grantového programu - viz Zásady, čl. I, bod 2. Předmět žádosti - rok 1968 není v souladu s 

cílem a účelem grantového programu. Grant nenavržen.

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu a 25 let České republiky v roce 2018 - I. kolo

Projekt je dvojvýstava dvou renomovaných fotografů Jindřicha Štreita a Ireny Stehli vychází z jejich osobní zkušenosti života v Čechách a na Moravě od roku 1968, kdy národ radostně vítal myšlenkovou obrodu „Pražského jara“ a pak po 

20 let období normalizace společenského života musel snášet ideologický útlak včetně diskriminačních restrikcí, trvajících až do doby „sametové revoluce“. 1. část – Jindřich Štreit - březen 2018 – výběr nových nepublikovaných fotografií z 

autorova dokumentárního archivu, s názvam „Ab-normalizace“  období 70. a 80. let . 2. část dvojvýstavy – Irena Stehli – duben 2018 –  nové nepublikované práce z cyklu švýcarské fotografky českého původu Ireny Stehli, dokumentující 

život českých disidentů - celebrit žijících v zahraničí, s názvem „Druhý život“,  z období 70. a 80. let. Grant bude využit na realizaci projektu, především pak na pořízení nových fotografií obou umělců, které nebyly dosud zveřejněny a na 

propagaci výstavy a další související přednášky. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.    ze dne

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

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

008 Pražský komorní orchestr-

agentura,spol.s r.o., 

Černokostelecká 937/6, 100 00 Praha 

10,  IČO 41191030

Slovenské tance pro 

Triango a orchestr

920 000 300 000 33 5213 0 0 0 akce bude realizována 10.4.2018 - 

10.4.2018, Kostel Šimona a Judy

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

009 Československá obec legionářská, 

spolek, Sokolská 486/33, 120 00 

Praha 2,  IČO  45247455

Branný závod Republika v 

Praze

198 000 138 600 70 5222 0 0 0 akce bude realizována 8.10.2018 - 

9.10.2018, NKP Vyšehrad

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

011 Československá obec legionářská, 

Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, 

IČO  45247455

Divadelní představení 

„Republika, takový 

krásný sen aneb Cesta ke 

svobodě“

180 000 126 000 70 5222 0 0 0 akce bude realizována 27.9.2018 - 

31.10.2018, Divadlo Kampa

Koncert - Šestnáct známých i méně známých písníček převážně z Východního Slovenska spojil do uceleného cyklu s prvky improvizace.  Grant bude využit na úhrada nákladů na koncert. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Projekt nejeví potřebnost v souvislosti s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Dvoudenní branný závod pro žáky II. stupňů ZŠ. Námětem brannědovednostní hry jsou událostí spojené s vznikem ČSR v roce 1918 a s dobrovodným programem připomínající 100.výročí vzniku republiky. Akce proběhne 8-9.10.2018 v 

NKP Vyšehrad. Účelem je finanční zabezpečení realizace branné hry v době trvání 2 dnů. Grant bude využit na zaplacení nákladů za pronájem stanů, sport. vybavení a výstroje, za tisk, distribuci a grafické práce při výrobě plakátů, honorář 

KVH a náklady na cestovné. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Projekt není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Divadelní představení formou kabaretu představí významné osobnosti, které stály za vznikem Československa a ukáže momenty 28.10.1918 a následujících dnů v Praze, při nichž byla Národním výborem přebírána moc v novém státě při 

rozpadu Rakousko-Uherska. Grant bude využit na zaplacení nákladů za výrobu kulis, ušití kostýmu, nákupu rekvizit, za tisk, distribuci a grafické práce při výrobě plakátů, nákladů na zapůjčku dobových uniforem, ozvučení, převozů a mezd 

techniků zabezpečujících představení. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Žádost nejeví jedinečnost a potřebnost projektu pro podporu cílů grantového programu. Grant nenavržen.

2



Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

014 Projekt Pomezí z.s., 

Fráni Šrámka 2622/18, 150 00 Praha 

5, IČO 04831497

Prosíme nesahat! Ve 

vzpomínce na přední 

českou rodinu

239 000 78 000 33 5222 0 0 0 akce bude realizována 2.4.2018 - 

31.12.2018, Památník Fr. Palackého a 

památník Fr. Riegra

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

015 „DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ”, 

spolek, Stržná 383/33, 165 00 Praha-

Suchdol, IČO  69347425

Proti proudu času... - 

Slavnostní koncert ke 100. 

výročí republiky

980 000 680 000 69 5222 200 000 200 000 200 000 akce bude realizována 14.6.2018 - 

14.6.2018, Smíchovská náplavka

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

016 front events s.r.o., 

Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1, 

IČO  28820754

SOLDIERS 2018 9 566 000 3 000 000 31 5213 0 0 0 akce bude realizována 7.3.2018 - 11.3.2018, 

Riegrovy sady

Projekt se týká přezkoušení a uvedení 30 repríz inscenace interaktivního divadla „Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu“ v Památníku F. Palackého a F. L. Riegra ve spolupráci s Národním muzeem. Grant bude využit na 

spolufinancování odměn pro herce. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Žádost není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.

Pod taktovkou Českého národního symfonického orchestru se uskuteční večer, oslavující a připomínající sté výročí vzniku Československa. Koncert diváky provede zpět celým stoletím, kterým si naše země prošla. Výběr skladeb, písní a 

symfonií prostupuje v čase zpět desetiletími, připomíná žánry a proměny, kterými hudba za posledních sto let prošla a směřuje k roku 1918. Vzhledem k pozici orchestru si posluchači budou moci slavnostní koncert užívat nejen ze břehu, 

ale také z lodi či parníku, protějšího břehu nebo železničního mostu. S průjezdy vlaků se samozřejmě v dramaturgii koncertu počítá a jsou zakomponovány do programu. Akce se bude konat pod širým nebem a pro veřejnost bude přístupná 

zdarma, proto bude dotace využita na velkou část projektu (honoráře orchestr a sólistů, licence a práva k notám, nasvícení a nazvučení orchestřiště). Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

SOLDIERS 2018 je unikátní projekt propojující sportovní freeski akci té nejvyšší světové úrovně, kulturní akci a společenskou akci spojenou s oslavami výročí 100 let od vzniku Československa a 25 let samostatné České republiky. Grant 

bude využit na technické zajištění pražské části akce, honorář vystupujícím umělcům, honorář účinkujícím sportovcům PR a propagaci. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Žádost není v souladu s cíli grantového programu. Žádost obsahuje formální chyby - nedoložen výpis z obchodního rejstříku ve formě veřejné listiny - Zásady, čl. III, bod 11. Grant 

nenavržen.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

017 Vysoká škola CEVRO Institut, 

Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, 

IČO 27590101

Volební kultura v Praze 

(1918–2018)

300 000 195 000 65 5221 0 0 0 akce bude realizována 1.10.2018 - 

30.11.2018, VS CEVRO Inst., 

Jungmannova, P1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

018 Divadlo Štěstí (provozující umělecký 

soubor Sektor pro hosty), spolek,  

Haškova 132/5, 170 00 Praha 7, IČO 

22715070

MASARYK - ČAPEK 275 000 170 000 62 5222 120 000 120 000 120 000 akce bude realizována 1.5.2018 - 

31.12.2018, Venuše na Švehlovce, 

Slavíčkova, P3

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

020 Nadace Charty 77, nadace,

Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 

1, IČO 00417904

NEVER AGAIN! 15 000 000 2 500 000 17 5222 0 0 0 akce bude realizována 20.8.2018 - 

21.8.2018, řeka Vltava u Karlova mostu

Mezinárodní konference, kolektivní monografie a doprovodný edukativní program pro studenty vybraných pražských středních škol s názvem "Koho a jak volili moji předkové?". Grant bude využit na organizaci mezinárodní konference, 

publikaci reprezentativní kolektivní monografie a uspořádání doprovodného edukativního programu pro studenty vybraných pražských středních škol s názvem "Koho a jak volili moji předkové?". Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de 

minimis". 

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu a z důvodu formálních chyb v žádosti (chybně uvedené číslo účtu v žádosti o grant, chybně uvedené celkové náklady). Grant nenavržen.

Představení je pocta dvěma nejvýraznějším českým představitelům demokracie a humanismu první poloviny 20. století a zároveň reflexí jejich díla, z jejichž odkazu čerpá česká společnost dodnes. Původní drama Masaryk - Čapek 

zachycuje fiktivní setkání těchto dvou osobností v roce 1933, kdy československá demokracie začíná být pomalu ohrožována totalitní hrozbou nacismu. Jejím ústředním tématem je udržitelnost demokracie, která v případě ČSR nepřesáhla 

20 let a i v současné době tato otázka vyvolává řadu diskusí i emocí.. Tato komorní politická činohra má připomenout výročí 100 let vzniku Československa. Grant bude využit na vznik a uvedení původního představení.  Jedná se o 

veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Akce připomene dlouhých 50 let od tragického ukončení nadějí pražského jara 1968, kdy 21.8. vojska varšavské smlouvy vtrhla na území suverenního státu, tehdejšího Československa. Na Vltavě se předstatví tuzemské i zahraniční 

osobnosti umělecké scény. Grant bude využit na propagaci města jako unikátního umístění akce (inzerce a další propagační aktivity v ČR i v zahraničí) a část hlavního programu (honoráře účinkujících). Jedná se o veřejnou podporu v 

režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Předmět žádosti - rok 1968 není v souladu s cíli grantového programu. Grant nenavržen.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

022 Tripeduca s.r.o., Oblouková 766/16, 

101 00 Praha 10, IČO 04721969

SKRYTÝ PŘÍBĚH 

REPUBLIKY, 1918

135 000 94 500 70 5213 0 0 0 akce bude realizována 27.10.2018 - 

28.10.2018, náměstí Republiky, P1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

023 Tripeduca s.r.o., Oblouková 766/16, 

101 00 Praha 10,                                             

IČO 04721969

Skrytý příběh Skautská 

pošta, 1918

120 000 84 000 70 5213 0 0 0 akce bude realizována 1.3.2018 - 

31.10.2018, trasa projektu centrem Prahy, 

přes Staroměstské náměstí

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

024 CUBE production s.r.o., Nuselská 

46, 140 00 Praha 4, IČO 26500256

LEGENDY , 

automobilová slavnost

15 000 000 1 000 000 7 5213 0 0 0 akce bude realizována 8.6.2018 - 10.6.2018, 

Výstaviště Holešovice

Akce bude zacílena na rodiny s dětmi mladšího školního věku a bude atraktivní formou městské hry připomínat významné osobnosti, které stály v začátcích Československé republiky. Městská hra bude mít formu herně naučné trasy s úkoly. 

Jedná se o půldenní akci pro veřejnost v centru Prahy - pro tuto akci vznikne trasa, která povede centrem Prahy.  Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Žádost obsahuje formální chyby - není doložen výpis z rejstříku není doložen formou veřejné listiny - dle Zásad, čl. III, bod 11. Grant nenavržen.

Akce bude zaměřena primárně na rodiny s dětmi a bude koncipována hra, která bude pojata jako cesta časem, v níž půjde o to pomoci mladým skautům v roce 1918 s jejich úkoly – rychle a spolehlivě doručovat poštu mezi novými 

institucemi. Jedná se o půldenní akci pro veřejnost v centru Prahy - pro tuto akci vznikne trasa, která povede centrem Prahy. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Žádost obsahuje formální chyby - není doložen výpis z rejstříku není doložen formou veřejné listiny - dle Zásad, čl. III, bod 11. Grant nenavržen.

Jedná se o multižánrovou výstavu. Grant bude využit na realizaci části výstavy určené k oslavám 100. let vzniku Československa. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu. Žádost není v souladu s cíli grantového programu. Žádost obsahuje formální chyby - příjmy jsou specifikovány zmatečně a odlišně v žádosti a v příloze k žádosti. Grant nenavržen.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

025 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Praha - Březiněves, spolek, U parku 

140/3, 182 00 Praha- Březiněves, 

IČO 71209204

BřeziněFest 2018 - výročí 

100 let vzniku 

samostatného 

československého státu v 

roce 2018 a 25 let České 

republiky

850 000 850 000 100 5222 0 0 0 akce bude realizována 15.9.2018 - 

15.9.2018, Park sv. Jana Nepomuckého v 

centru MČ Březiněves

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

026 Historický ústav AV ČR, v. v. i., 

Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, 

IČO 67985963

Kapitoly z dějiny 

Československa 1918-92. 

Veřejné historické 

přednášky v jubilejním 

roce 2018

40 000 40 000 100 5229 0 0 0 akce bude realizována 1.1.2018 - 

31.12.2018, Městská knihovna v Praze

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

027 BIO ILLUSION s.r.o., Jabloňová 

2929, 106 00 Praha, IČO 62908049

František Kriegel - Muž, 

který stál v cestě

58 740 800 1 000 000 2 5213 0 0 0 akce bude realizována 1.7.2018 - 28.2.2019, 

natáčení bude probíhat v ulicích centra 

Prahy

Podzimní celodenní rodinný festival, který nabídne obyvatelům kvalitní kulturní program a zapojí březiněveské rodiče i děti do pražského kulturního života. V důsledku pak také přispěje k budování zdravého lokálního společenství v 

Březiněvsi. Grant bude využit na financování veškerých nákladů spojených s pořádáním festivalu. Nejedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis". Komise RHMP doporučuje, aby žadatel napravil formální chyby v žádosti a účastnil 

se  II. kola grantového programu.

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant z důvodu formálních chyb v žádosti. Žádost není v souladu se zásadami v čl. I, bod 7, žádost obsahuje nedostatečně specifikované 

příjmy. Grant nenavržen. 

Cílem projektu je realizovat sérii 10 odborných přednášek pro nejširší veřejnost ve spolupráci s některou s mětských příspěvkových organizací (např. Mětskou knihovnou nebo AMP), věnované tématice moderních československých dějin 

ve 20. století. Grant bude využit na honoráře pro přednášející. Nejedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis". Komise RHMP doporučuje, aby žadatel napravil formální chyby v žádosti a účastnil se  II. kola grantového programu.

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant z důvodu formálních chyb v žádosti. Žádost není v souladu se zásadami v čl. I, bod 7, žádost obsahuje nedostatečně specifikované 

příjmy. Grant nenavržen. 

Filmové drama - detailní pohled do životů MUDr.Františka Kriegela a dr.Gustáva Husáka a do zákulisí Pražského jara 1968, způsobem, jakým toto téma v českém filmu doposud nebylo zpracováno. Grant bude využit na na zábory, 

prezentaci školám a na natáčení. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu nesplnění účelu grantového programu - viz Zásady, čl. I, bod 3. Předmět žádosti - rok 1968 není v souladu s cíli 

grantového programu. Grant nenavržen.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

028 Slovensko-český klub, spolek, 

Anastázova 15/6, 169 00 Praha 6, 

IČO 65398777

Česko-slovenská výročí ve 

Slovenském domě v Praze

3 066 000 2 000 000 65 5222 0 0 0 akce bude realizována 1.1.2018 - 

31.12.2018, Slovenský dům v Praze

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

029 Slovenský literárny klub v ČR, 

spolek, Salmovská 1534/11, 120 00 

Praha 2, IČO 26603292

Průniky české a slovenské 

literatury (Sto let poté)

290 000 150 000 52 5222 150 000 150 000 150 000 akce bude realizována 1.1.2017 - 

31.12.2018, Nostický palác, Praha 1

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

030 Klub českých turistů, oblast Praha, 

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 

Praha 2, IČO 18630235

100 let republiky, 130 let v 

pohybu

2 960 000 400 000 14 5222 0 0 0 akce bude realizována 25.3.2017 - 

28.10.2018, náměstí Republiky, Praha 1

Obsahem projektu je uspořádání velké mezinárodní konference Průniky české a slovenské literatury S podtitulem Sto let poté v Praze (Konírně Nostického paláce) a vydání sborníku z ní. Jde o pokračování konference, která se již konala pod 

záštitou prezidentů ČR a SR, J. E. Miloše Zemana a J. E. Andreje Kisky a byla otevřena velvyslancem SR v Praze, J. E. Petrem Weissem. Tentokrát se konference zaměří na výročí - mezníky naší státnosti. Realizováno ve spolupráci s 

významnými spis. organizacemi v obou zemích. Účelem je porovnat, jak dnes reflektuje česko-slovenské soužití česká a slovenská literatura 100 let po vzniku ČSR a 25 let po vzniku samostatných států. Partneři: Asociácia organizácií 

spisovateľov Slovenska, Klub českých a slovenských spisovatelů, Spolok slovenských spisovateľov, Obec spisovatelů, Klub spisovateľov literatúry faktu, CS Institut, Asociace nezávislých médií, spolek Aréna a další. Grant bude využit na 

nájem, ubytování, předtiskovou příprava a tisk sborníku, propagace, OON. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Dvouletý projekt 100 let republiky, 130 let v pohybu je významný celorepublikový příspěvek KČT k oslavám výročí 100 let republiky, které bude mít slavnostní zakončení ve dnech 26. - 28. října 2018 v Praze na Náměstí republiky. Závěr 

bude mít tři části. Partneři: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Klub českých a slovenských spisovatelů, Spolok slovenských spisovateľov, Obec spisovatelů, Klub spisovateľov literatúry faktu, CS Institut, Asociace nezávislých 

médií, spolek Aréna a další.  Grant bude využit na vydání souhrné brožury, a informačního stánku, které budou innformovat turisty o výstavách, možnostech návštěv muzeí a o dalších kulturních a turistickývch nabídkách oslav 100 let 

republiky v době od 1. září do 28, října. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu, z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu. Grant nenavržen.

Komplexní program akcí ve Slovenském domě v Praze, který vznikl s podporou obou států a jehož poslední cihlu poklepaly prezidenti, připomínajících sto let ČSR a 25 let samostatných států - výstavy, koncerty, autorská čtení, divadelní 

představení. Účelem je v zařízení, které je k tomu předurčeno a má diplomatický význam, důstojně připomenout 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí vzniku ČR a SR. Grant bude vyuržit na instalaci výstav, autorské honoráře, cestovní 

výdaje, grafické práce, tisk, propagace, doprava, ozvučení a osvětlení, OON. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMPnenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu.  z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu. Grant nenavržen
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč

031 FOR VISION PRODUCTION, s. r. 

o., Smíchovská 2737/96a, 155 00 

Praha 5, IČO 27146758

Velký dialog - divadelní 

představení

1 957 000 1 357 000 69 5213 0 0 0 akce bude realizována 14.9.2018 - 

20.11.2018, Městská knihovna - Velký sál, 

Praha 1

470 000 470 000 470 000

Odůvodnění nepodpoření žádosti:  Komise RHMP a Výbor ZHMP nenavrhuje udělit grant hl. m. Prahy z důvodu odchýlení předmětu žádosti od účelu grantového programu jehož hlavním cílem jsou oslavy vzniku 

samostatného československého státu.  z důvodu nedostatečné umělecké kvality a jedinečnosti projektu. Grant nenavržen

Tabulka celkem (v Kč)

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

Pohled na události roku 1918 není v ČR a SR totožný - pokusíme se proto nahlédnout na historické osobnosti a jejich konání prizmou reflexe minulosti a zároveň vizí budoucnosti. Bude odehráno 20 představení primárně pro střední školy v 

Městské knihovně v Praze. Grant bude využit na  zdělávací program pro střední školy a gymnázia. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Jednání Výboru ZHMP proběhlo dne 6.12.2017. Výbor ZHMP se ztotožnil s návrhem Komise RHMP.

Radě hl. m. Prahy se předkládá návrh udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč třem žadatelem v celkové výši 470 000 Kč a odsouhlasit udělení grantu hl. m. Prahy nad 200 000 Kč 9 žadatelům ve výši  5 550 000 Kč a 

jednomu žadateli poskytnout grant formou úpravy rozpočtu ve výši 400 000 Kč - celkem 6 420 000 Kč.

Jednání Komise RHMP proběhlo dne 27.11.2017 s návrhem poskytnout grant hl. m. Prahy v I. kole grantového řízení 12ti žadatelům o grant v celkové výši  6 420 000 Kč a nenavrhnout grant hl. m. Prahy 19ti žadatelům. 

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

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

možnosti rozpočtu hl. m. Prahy schváleného ZHMP na rok 2018.

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

termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

001 Osobní Rozvoj Média, z.s.,                                   

Branišovská 82, 143 00 Praha 4 

IČO: 03452361 

Říjen 1918 den po dni 1 515 618 796 348 52,54 5222 450 000 450 000 450 000 akce bude realizovaná od 08.01.2018 - 

31.10.2018 v Obecním domě v rámci 6ti 

představení

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

006 ARCHITECTURA, z.s., 

Betlémské náměstí 169/5a, 110 

00 Praha 1, IČO 27017923

VÍTKOV: KRAJINA 

UMĚNÍ - KRAJINA 

ČESKÉ STÁTNOSTI

1 850 000 1 100 000 59 5222 400 000 400 000 400 000 akce bude realizována 1.5.2018 - 

31.10.2018, vrch Vítkov

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

007 Pražský komorní orchestr-

agentura,spol.s r.o., 

Černokostelecká 937/6, 100 00 

Praha 10, IČO 41191030

Koncert pro válečné 

veterány 2018

945 000 300 000 32 5213 300 000 300 000 300 000 akce bude realizována 22.8.2018 - 

22.8.2018, Valdštejnská zahrada

výše částek přesahující 200 000 Kč

Návrh žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu a 25 let České republiky v roce 2018 - I. kolo

Projekt ke 100. výročí republiky s názvem Říjen 1918 den po dni je zpracován ve spolupráci spolku Osobní Rozvoj Média, z.s., Studia Ypsilonka a České televize a Obecního domu, a.s.. Vznikne specifický divadelní projekt, který se bude realizovat na 

místě vyhlášení Republiky - v Obecním domě. Jedná se o kompletní přípravu a hudební a divadelní nastudování divadelní hry, její provoz, PR a  TV přenos. Projekt Říjen 1918 je zajímavým divadelním projektem který mapuje kousek české historie 

vrcholící vyhlášením Republiky v Obecním domě v Praze. Na tomto místě se bude představení hrát a ke 100. výročí založení republiky ho odvysílá Česká televize. Důležité historické okamžiky patří k Praze, proto žádáme o tento speciální grant, část 

finančních prostředků má žadatel zajišťěnu od partnerů, zejména od Obecního domu, a.s. a České televize. Žadatel předpokládá příspěvek partnerů ve výši 700 000 Kč. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Výtvarný a literární site-specific umělecký projekt na vrchu Vítkově bude reflektovat uplynulých sto let české státnosti a kultury. Projekt je rozdělen na dvě části - část první - KŘÍŽOVÁ CESTA ČESKÉ SAMOSTATNOSTI jež se zaměřuje na 

výtvarné umění ve veřejném prostoru  a část druhá - PRAVDA VYNOŘUJÍCÍ SE I MIZEJÍCÍ - která se věnuje poezii a literatuře jako nástroji společenské komunikace s tím, že obě části spojuje téma reflexe uplynulých 100 let československé a české 

státnosti. Čtrnáct renomovaných českých a slovenských výtvarných umělců zde představí svou reflexi moderní české společnosti. Grant bude využit na vznik a uvedení původního site-specific uměleckého projektu. Jedná se o veřejnou podporu v 

režimu "de minimis".

Koncert pro válečné veterány jehož cílem je připomenutí si společného státu, který dnes neexistuje, ale vytvořil základ pro vznik samostatné České republiky a Slovenské republiky a zároveň připomínka veteránů I. světové války, II. světové války a 

také veteráni z různých misí, kteří jsou důležitou součástí dějin našich národů. V současné době je jich kolem 13 tisíc.

Grant bude využit na úhrada nákladů na koncert. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

010 Československá obec 

legionářská, spolek, Sokolská 

486/33, 120 00 Praha 2, IČO  

45247455

Rekonstrukce přivítání T. 

G. Masaryka v Praze

1 350 000 945 000 70 5222 550 000 550 000 550 000 akce bude realizována 15.12.2018 - 

15.12.2018, Hlavní nádraží Praha

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

012 Československá obec 

legionářská, spolek, Sokolská 

486/33, 120 00 Praha 2, IČO  

45247455

Vzdělávací centrum 

československých legií v 

Praze

600 000 420 000 70 5222 300 000 300 000 300 000 akce bude realizována 1.1.2018 - 

30.11.2018, Hotel Legie

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

013 Open House Praha, z.ú,

Bubenečská 347/25, 160 00 

Praha 6, IČO  03034992

Architektura První 

republiky v Praze

695 532 486 870 70 5229 300 000 300 000 300 000 akce bude realizována 1.1.2018 - 

31.12.2018, 8 budov v hl. m. Praze

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

019 NÁRODNÍ TECHNICKÉ 

MUZEUM, státní příspěvková 

organizace, Kostelní 1320/42, 

170 78 Praha 7, IČO 00023299

Edukační a doprovodné 

programy výstavy Made 

in Czechoslovakia aneb 

průmysl, který dobyl svět

715 000 500 000 70 5229 250 000 250 000 250 000 akce bude realizována 1.7.2018 - 30.4.2019, 

NTM, Kostelní, P7

Cílem projektu je vybudování a provoz Vzdělávacího centra čs.legií, jehož náplní je vzdělávací a osvětová činnost, která připomíná 100.výročí vzniku čs.státu.Centrum nabídne základním a středním školám v Praze interaktivní přednášky o historii 

vzniku samostatného Československa. Tím bude pomáhat s výukou nejmladší generace a bude tak přispívat k obnovení národní hrdosti a vlastenectví, demokratických a bojových tradic a k seznámení s historickým odkazem národního boje za 

obnovení České republiky a legionářských tradic. Grant bude využit na zaplacení mzdy lektora, nákup promítacího přístroje, úpravu webových stránek a vytvoření rezervačního systému, nákladů na přípravu plakátů, výukových listů, propagaci a 

pronájem přednáškové místnosti. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Rekonstrukce slavnostního uvítání prvního prezidenta T.G.M. při návratu z exilu do Prahy v prosinci 1918 s cílem připomenutí 100. výročí vzniku samostatného československého státu a přínosu T. G. Masaryka na jeho mezinárodním uznání. Projekt je 

určen pro širokou veřejnost k připomenutí osobnosti T.G.M. a a jeho činnnost pro vznik samostatného čs státu, čímž budeme přispívat k zachování kulturního dědictví, k utváření národní hrdosti a vlastenectví, a k seznámení především mladé generace 

s historickým odkazem národního boje za vznik naší republiky a podílem T.G.M. na něm. Grant bude využit na zaplacení pronájmu parní lokomotivy,zapůjčení histor.vozů, pronájem histor.aut, pronájem audiotechniky, pronájem Rudolfina, honoráře za 

kulturní vystoupení, zajštění bezpeč.agentury, za kostýmy, grafiku, tisky a reklamu.  Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis". Žadateli bylo Komisí RHMP doporučeno změnít termín konání akce na první týden v listopadu 2018 - 

žadatel žádost doplní o změnu termínu konání akce.

V průběhu roku postupně otevřeme veřejnosti 8 běžně nepřístupných budov v Praze, které ve svém architektonickém a historickém kontextu reprezentují období První republiky. V říjnu pak otevřeme všech 8 budov najednou. Předpokládaná celková 

návštěvnost - 24 000 osob. Grant bude využit na financování manažera a supervizora projektu, koordinátora dobrovolníků, architekta, PR odborníka, honoráře průvodců, metodik vzdělávání, odb. dozor a lektoři aktivit pro děti, materiál workshop, 

grafik, ilustrace, tisk, překlad, editace, propagace, administrativní výdaje. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Výstavu „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ připravuje NTM při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československého státu. Výstava představí návštěvníkům technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu 

po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992. Doprovodný program k této výstavě se skládá z lektorovaných workshopů pro školní skupiny, dále z workshopů pro návštěvníky se speciálními potřebami, doprovodných akcí pro rodiny s 

dětmi a ostatní návštěvníky. Foto. v příloze č.9 odkazují dosavadní zkušenosti žadatele. Akce je plánována k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu, v Národním technickém muzeu bude připomenut technický a průmyslový vývoj 

samostatného československého státu. Akce bude pro veřejnost přístupná zdarma. Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis". 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Rozpočtová 

položka

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

021 POST BELLUM,  o.p.s., 

Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 

1, IČO 26548526

Paměť národa 8 137 395 5 000 000 61 5221 3 000 000 3 000 000 3 000 000 akce bude realizována 1.1.2018 - 

30.11.2018, Praha

5 550 000 5 550 000 5 550 000

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

Jednání Výboru ZHMP proběhlo dne 6.12.2017. Výbor ZHMP se ztotožnil s návrhem Komise RHMP.

Radě hl. m. Prahy se předkládá návrh udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč třem žadatelům v celkové výši 470 000 Kč a odsouhlasit udělení grantu hl. m. Prahy nad 200 000 Kč 10 žadatelům ve výši  5 550 000 Kč a jednomu 

žadateli - MČ poskytnout grant formou úpravy rozpočtu ve výši 650 000 Kč - celkem 6 420 000 Kč.

Připravovaná výstava „Paměť národa“ je multimediální a zážitkovou expozicí využívající nejmodernější projekční techniky přímo v rozsáhlých prostorách tzv. bunkru pod Stalinem. Více než vyčerpávající studií našich dějin bude audiovizuálním 

dramatem vzbuzujícím emoce i poznání. Návštěvníky provedeme expozicí jako cestou sta let naší československé a české historie. Návštěvník výstavy se ocitne v tomto atmosférou nabitém prostoru a projde skrze příběhy konkrétních pamětníků naší 

novodobé historie. Zažije chvíle velkých dějinných zlomů, okamžiky na které jsme doposud právem hrdí, ale i okamžiky ponížení a ztráty svobody. Výstava přinese návštěvníkům drama 20. století, octnou se uprostřed legionářů na ruské Sibiři, na 

frontách 2 sv. války, stanou se účastníky politických procesů 50. let, zažijí invazi vojsk Varšavské smlouvy i následnou „normalizaci“, seznámí se s opozičním hnutí v sedmdesátých a osmdesátých letech, aby si na závěr připomněli atmosféru listopadu 

1989 a následnou dobu znovuobnovené demokracie a ekonomické transformace. Pořadatelé projektu jsou Post Bellum, Český rozhlas, ÚSTR ad. Grant bude využit na přípravu a realizaci celého komplexu výstavy od jejího počátečního záměru až po 

její ukončení., uhrazení většiny personálních a externě vynaložených nákladů projektu a na drobné neinvestiční náklady.  Příprava akce byla zahájena 1.1.2018 s tím, že akce samotná bude zahájena 28.10.2018 a potrvá až do konce listopadu 

2018.Jedná se o veřejnou podporu v režimu "de minimis".

Jednání Komise RHMP proběhlo dne 27.11.2017 s návrhem poskytnout grant hl. m. Prahy v I. kole grantového řízení 12ti žadatelům o grant v celkové výši  6 420 000 Kč a nenavrhnout grant hl. m. Prahy 19ti žadatelům.

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

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

rozpočtu hl. m. Prahy schváleného ZHMP na rok 2018.

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

žádostí o grant hl. m. Prahy.

Tabulka celkem (v Kč)
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Požadovaná 

částka 

grantu

Doporučení 

Komise RHMP

Doporučení 

Výboru ZHMP

Rada HMP ZHMP Poznámka

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč

003 Městská část Praha 3, Havlíčkovo 

náměstí 700/9, 130 85 Praha 3,                 

IČO 00063517

Výstava: 1918 Žižkov 

„My, národ 

Československý...“

1 969 000 543 000 27,58 400 000 400 000 400 000 akce bude realizována  od 01.01.2018 - 

30.11.2018 v Atriu - koncertní a výstavní 

síň, Praha - Praha 3, Čajkovského 12/12a

400 000 400 000 400 000Tabulka celkem (v Kč)

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č.    ze dne

výše částek přesahující 200 000 Kč, poskytnutí grantu úpravou rozpočtu - Rozpočtové opatření: snížení rozpočtu běžných výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 0680, § 3399, pol. 5169, ORG 0098005000000 v celkové výši 400.000 Kč za 

současného zvýšení rozpočtu běžných výdajů vl. hl. m. Prahy, kap. 0616, § 6330, pol. 5347

Návrh žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy na akce k výročí 100 let vzniku samostatného českosloveného státu a 25 let České republiky v roce 2018 - I. kolo

Projekt je fotografická dvojvýstava Jindřicha Štreita a Ireny Stehli  s tématikou představující Žižkov a jeho vývoj od vzniku samostatného Československa až do roku 1938 na ploše 200 m2, koncipována interaktivně s velkým množstvím 

dobového materiálu, trojrozměrnými předměty, součástí bude katalog v nákladu 2 tisíce kusů. Grant bude využit na propagaci akce, zápůjčku techniky, zpracování a tisk katalogu. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje 

hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Grant bude poskytnut úpravou rozpočtu.

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

Jednání Výboru ZHMP proběhlo dne 6.12.2017. Výbor ZHMP se ztotožnil s návrhem Komise RHMP.

Radě hl. m. Prahy se předkládá návrh udělit grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč třem žadatelům v celkové výši 470 000 Kč a odsouhlasit udělení grantu hl. m. Prahy nad 200 000 Kč 10 žadatelům ve výši  5 550 000 Kč a 

jednomu žadateli poskytnout grant formou úpravy rozpočtu ve výši 400 000 Kč - celkem 6 420 000 Kč.

Jednání Komise RHMP proběhlo dne 27.11.2017 s návrhem poskytnout grant hl. m. Prahy v I. kole grantového řízení 12ti žadatelům o grant v celkové výši  6 420 000 Kč a nenavrhnout grant hl. m. Prahy 19ti žadatelům.

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

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

možnosti rozpočtu hl. m. Prahy schváleného ZHMP na rok 2018.

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

termínů k podání žádostí o grant hl. m. Prahy.
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                                  II. Úprava rozpočtu  výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

MHMP - OPP                                ORG 0098005000000 Oslavy výročí 100 let vzniku samostatného 
čs státu a 25 let ČR 3399 0680 -400,00

C e l k e m -400,00

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

Městská část Praha 3 91633000003

Příspěvek na akci k výročí 100 let vzniku 
samostatného čs státu a 25 let ČR - 
Výstava: 1918 Žižkov „My, národ 
Československý...“

6330 5347 115 0616 400,00
C e l k e m 400,00

Návrh

Úprava 
rozpočtu                    

             (v 
tis. Kč)

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

Úprava 
rozpočtu     

(v tis. Kč)
Účel / Název akce ODPA POL

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

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 206 ze dne 6. 2. 2018

Městská část Číslo akce UZ ORJ



                                                               Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č.     ze dne    

VZOR 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

V E Ř E J N O P R Á V N Í  S M L O U V A   

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. 

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 206 ze dne 6. 2. 2018 
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2. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila  

Rada hlavního města Prahy usnesením č. …. ze dne …... 

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není poskytován 

jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

Poskytnutí grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu. (V 

případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 

neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 

v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 

prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 

podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

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

smlouvy. 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 

uvedené v Článku III. a IV. této smlouvy. 

 

Článek II.  

Práva a povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje převést grant příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy 

do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

Článek III.  

Práva a povinnosti příjemce 

 

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

1. Využít grant k účelu realizace projektu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy.  

2. Využít grant výhradně v kalendářním roce, v němž byl poskytnut.  

3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k 

naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o 

zadávání veřejných zakázek. 

4. Vykazovat grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 

č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit 

důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu. Příjemce 

obdrží logo poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: 

karel.kucera@praha.eu .  

6. Předložit poskytovateli do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla 

poskytovatelem příjemci poskytnuta dotace, podrobné vyúčtování grantu formou věcné 

zprávy o užití dotace a její vyúčtování na formuláři, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, 

mailto:karel.kucera@praha.eu
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jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladů v elektronické podobě 

(CD, DVD). V souladu s předchozím odstavcem předložit 1 kus od každého vydaného 

propagačního materiálu.  

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 

finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v 

souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu 

veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, 

hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 (pěti) let od 

ukončení realizace projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a 

c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní 

záznamy a účetní doklady.  

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím odboru památkové péče 

Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení Kancelář památky světového dědictví 

informaci o konání akce a umožnit mu na ní volný vstup. 

9. Vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 

nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytovatelem příjemci 

poskytnuta dotace. 

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 

zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 

kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této 

smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem 

likvidace. 

11. Grant je určen na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použit k vytváření 

zisku, v opačném případě je příjemce povinen vrátit finanční částku, o kterou byl limit 

překročen, hl. m. Praze na účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to k termínu vyúčtování 

grantu. 

12. Příjemce garantuje, že podpora jeho projektu z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR 

(např. MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém souhrnu 

nepřekročí výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti a pokryje 

deficit rozpočtu. Čestné prohlášení o přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 

v rámci celé ČR v návaznosti na projekt, na který byl poskytnut grant v roce 2018, které 

tvoří přílohu č. 3 k této veřejnoprávní smlouvě, příjemce vyplní a předloží při 

závěrečném finančním vypořádání čerpání grantu. 

13. Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními 

předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní 

správy a samosprávy. 

14. Příjemce se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty 

hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

15. Grant je poskytován výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 

projektu. Z grantu není možné hradit pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení 

(tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 

(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 

jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a 

obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje 

spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety).  

16. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný 
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souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, rodného čísla a místa 

trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem, a to v rámci úkonů 

souvisejících s udělením účelové dotace dle bodu I. této smlouvy a s uvedením svých 

osobních údajů na tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou 

nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele, 

a to po dobu nezbytnou k projednání této žádosti a k realizaci rozhodnutí příslušného 

orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen, dle platné 

právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat/archivovat.1 

17. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z grantu. Toto omezení 

se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska 

DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu 

s finančním vypořádáním grantu doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že plátcem DPH není. 

 

 

 

Článek IV.  

Sankční ustanovení 

 

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

nebo předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnutý grant, je povinen provést 

odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. 

m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě 

prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto 

zákona. 

2. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle předchozího odstavce tohoto 

článku a dle čl. III odst. 9 této smlouvy uvádět jako variabilní symbol své IČO 

(identifikační číslo) / datum narození. 

 

Článek V.  

Závěrečná ustanovení 

 

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

občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

příslušnými ustanoveními správního řádu. 

 

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

číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  

 

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být 

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

dne doručení. 

 

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

vyhotovuje ve 4 (čtyřech) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 3 (tři) tyto 

stejnopisy a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního 

razítka poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy, pokud se smlouva 

opatří přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na 

přelepce smlouvy. 

 

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

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy. 

 

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

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

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

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

 

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

porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro 

které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost 

této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, 

projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v 

rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě 

odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

 

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

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

 

10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

  

 

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

 

 

 

 

…………………………………                                        …………….…………………....... 

 

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

 

Popis projektu 

 

Účel, na který bude neinvestiční účelový grant hl. m. Prahy použit. 

 



 7 

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. 

 



                                                               Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č.     ze dne    

VZOR 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

V E Ř E J N O P R Á V N Í  S M L O U V A   

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. 

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 206 ze dne 6. 2. 2018 

Návrh
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2. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. …. ze dne …... 

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není poskytován 

jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

Poskytnutí grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu. (V 

případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 

neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 

v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 

prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 

podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

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

smlouvy. 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 

uvedené v Článku III. a IV. této smlouvy. 

 

Článek II.  

Práva a povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje převést grant příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy 

do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

Článek III.  

Práva a povinnosti příjemce 

 

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

1. Využít grant k účelu realizace projektu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy.  

2. Využít grant výhradně v kalendářním roce, v němž byl poskytnut.  

3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k 

naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o 

zadávání veřejných zakázek. 

4. Vykazovat grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 

č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit 

důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu. Příjemce 

obdrží logo poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: 

karel.kucera@praha.eu .  

6. Předložit poskytovateli do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla 

poskytovatelem příjemci poskytnuta dotace, podrobné vyúčtování grantu formou věcné 

zprávy o užití dotace a její vyúčtování na formuláři, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, 

mailto:karel.kucera@praha.eu
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jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladů v elektronické podobě 

(CD, DVD). V souladu s předchozím odstavcem předložit 1 kus od každého vydaného 

propagačního materiálu.  

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 

finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v 

souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu 

veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, 

hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 (pěti) let od 

ukončení realizace projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a 

c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní 

záznamy a účetní doklady.  

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím odboru památkové péče 

Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení Kancelář památky světového dědictví 

informaci o konání akce a umožnit mu na ní volný vstup. 

9. Vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 

nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytovatelem příjemci 

poskytnuta dotace. 

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 

zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 

kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této 

smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem 

likvidace. 

11. Grant je určen na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použit k vytváření 

zisku, v opačném případě je příjemce povinen vrátit finanční částku, o kterou byl limit 

překročen, hl. m. Praze na účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to k termínu vyúčtování 

grantu. 

12. Příjemce garantuje, že podpora jeho projektu z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR 

(např. MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém souhrnu 

nepřekročí výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti a pokryje 

deficit rozpočtu. Čestné prohlášení o přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 

v rámci celé ČR v návaznosti na projekt, na který byl poskytnut grant v roce 2018, které 

tvoří přílohu č. 3 k této veřejnoprávní smlouvě, příjemce vyplní a předloží při 

závěrečném finančním vypořádání čerpání grantu. 

13. Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními 

předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní 

správy a samosprávy. 

14. Příjemce se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty 

hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

15. Grant je poskytován výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 

projektu. Z grantu není možné hradit pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení 

(tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 

(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 

jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a 

obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje 

spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety).  

16. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný 
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souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, rodného čísla a místa 

trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem, a to v rámci úkonů 

souvisejících s udělením účelové dotace dle bodu I. této smlouvy a s uvedením svých 

osobních údajů na tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou 

nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele, 

a to po dobu nezbytnou k projednání této žádosti a k realizaci rozhodnutí příslušného 

orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen, dle platné 

právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat/archivovat.1 

17. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z grantu. Toto omezení 

se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska 

DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu 

s finančním vypořádáním grantu doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že plátcem DPH není. 

 

 

 

Článek IV.  

Sankční ustanovení 

 

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

nebo předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnutý grant, je povinen provést 

odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. 

m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě 

prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto 

zákona. 

2. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle předchozího odstavce tohoto 

článku a dle čl. III odst. 9 této smlouvy uvádět jako variabilní symbol své IČO 

(identifikační číslo) / datum narození. 

 

Článek V.  

Závěrečná ustanovení 

 

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

občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

příslušnými ustanoveními správního řádu. 

 

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

číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  

 

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být 

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

dne doručení. 

 

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

vyhotovuje ve 4 (čtyřech) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 3 (tři) tyto 

stejnopisy a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního 

razítka poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy, pokud se smlouva 

opatří přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na 

přelepce smlouvy. 

 

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

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy. 

 

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

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

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

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

 

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

porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro 

které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost 

této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, 

projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v 

rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě 

odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

 

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

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

 

10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

  

 

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

 

 

 

 

…………………………………                                        …………….…………………....... 

 

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

 

Popis projektu 

 

Účel, na který bude neinvestiční účelový grant hl. m. Prahy použit. 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT……/ 2018 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 

25 let České republiky v roce 20182 

 

Číslo grantu hl. m.  Prahy: ………………………………………………………………………... 

Příjemce grantu: …………………………………………………………………………………… 

Název projektu: ……………………………………………………………………………………. 

IČO: …………………………… DIČ: ……………………………………………………………. 

 

Termín realizace projektu, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady (týká se 

projektu, na který byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

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

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

C - výše vlastního podílu financování   

D - výše schváleného grantu hl. m. Prahy   

 

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

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

Případné nevyčerpané finanční prostředky grantu ve výši ……………Kč dle výše uvedené 

smlouvy vrátí příjemce na účet poskytovatele do termínu stanoveného v čl. III., bod 4 smlouvy. 
 

V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit z grantu DPH. 

 

Povinné zhodnocení realizovaného projektu doložte písemně v samostatné příloze. 

 

 

 

 

 

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

podpis a razítko příjemce grantu 

 

                                                 
2 Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba pověřená) 

zástupci OPP MHMP při závěrečném finančním vypořádání grantu hl. m. Prahy. 
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Způsobilé náklady / podrobná 

specifikace 

SOUHRN způsobilých 

nákladů v Kč - PLÁN (v 

příloze uveďte položkově)  

 

SOUHRN způsobilých 

nákladů v Kč - 

SKUTEČNOST (v příloze 

uveďte položkově) 

Z GRANTU HRAZENO 

(v příloze uveďte 

položkově) 

náklady, související s předmětem 

grantu např.:       

autorské honoráře (náklady na 

autorská práva)       

honoráře překladatelů a editorů       

další náklady související s 

vydáváním (korektura, oprava a 

revize)       

náklady na grafickou úpravu       

náklady na předtiskovou přípravu       

a náklady na tisk nebo elektronickou 

publikaci       

další náklady – podrobně 

specifikujte       

        

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

CELKEM v Kč       

ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ 

na projekt v roce 2018 PLÁN SKUTEČNOST 

 
1. vlastní finanční vklad žadatele 

(výnosy z projektu)     

 
2. sponzorské dary     

 
3. ze státního rozpočtu     

 
4. městské části HMP     

 
5. dotační programy EU     

 
6. grant HMP     

 
7. další (specifikujte)     

 
      

 
CELKEM:     

 
VÝNOSY Z PROJEKTU (= 

finanční vklad žadatele) 
PLÁN SKUTEČNOST 

 
1. ze vstupného      

 2. z pronájmů jiným subjektům     

 3. ostatní (např. z prodeje tiskových 

a propagač. mat., z 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. Osamostatnění ČSR 
bylo jedním z důsledků porážky Rakouska – Uherska v 1. světové válce. Vyhlášením 
samostatného československého státu došlo k dovršení dlouhodobých ambicí českých 
společenských a politických elit v zázemí i v zahraničí. 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. Grantový program pro 
podávání žádostí o grant hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého 
státu a 25 let České republiky na rok 2018 je jednoletý. Při podání žádosti o grant jsou žadatelé 
povinni dodržovat Zásady tohoto grantového programu. Datum pro podání žádostí o grant hl. m. 
Prahy na rok 2018 (dále jen Žádost o grant) se řídí časovým harmonogramem, který rozděluje 
grantový program do pěti kol. První kolo podávání žádostí bylo v termínu od 20. 10. 2017 (tj. 30 
dnů od vyhlášení grantového programu) do 15. 11. 2017 včetně.  Následovat bude druhé kolo 
podávání žádostí o grant hl. m. Prahy, které potrvá do 31. 1. 2018.  

Radě hlavního města Prahy je na základě žádosti dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předkládán ke 
schválení návrh usnesení na poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1, č. 
2 a č. 3 k tomuto usnesení v celkové částce 6 420 000 Kč. Komise RHMP k výročí 100 let 
vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky (dále jen Komise RHMP) 
projednala návrh na poskytnutí finančních prostředků na svém jednání dne 27. 11. 2017 (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 6. 12. 2017 (zápis ze zasedání Výboru ZHMP je přílohou č. 2 
k důvodové zprávě).  

V rámci prvního kola grantového řízení bylo podáno 31 žádostí o grant. Všechny žádosti byly 
podrobeny formální a věcné kontrole, bylo prověřováno, zda byly v žádostech o grant vyplněny 
všechny údaje a zda byly doloženy požadované doklady. Kontrolu prováděli zaměstnanci 
oddělení „Kancelář památky světového dědictví“ OPP MHMP. Kontrolou bylo zjištěno, že u 19 
žádostí nebyly splněny zákonné i požadované náležitosti dle Zásad. Žádosti evidované pod č. 
002V, 020V, 027V se odchýlily předmětem žádosti od účelu a cílů grantového programu, tím 
porušily čl. I, bod 2 Zásad, žádosti evidované pod č. 004V, 025V a 026V nebyly v souladu s čl. I, 
bod 7 Zásad, neboť požadavek výše grantu neodpovídal stanoveným pravidlům, žádosti pod č. 
016V, 022V, 023V, 026V nebyly v souladu s čl. III, bod 11 Zásad, neboť nedoložily požadované 
doklady dle stanovených pravidel. Tyto žádosti byly navrženy k neudělení grantu z důvodu 
formálních a věcných nedostatků. 
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Z návrhu Komise RHMP a Výboru ZHMP vyplývá, že je navrženo udělit v rámci I. kola 
grantového programu celkem 6 420 000 Kč ve prospěch 12 žadatelů. Současně Komise RHMP a 
Výbor ZHMP nedoporučili udělení grantu hl. m. Prahy 19 žadatelům. Tyto žádosti jsou součástí 
přílohy č. 1 tohoto usnesení včetně žádostí, kterým grant navržen byl. Všechny žádosti jsou 
uloženy k nahlédnutí u zpracovatele Tisku. 

Navrhuje se poskytnout finanční prostředky v celkové výši 6 420 000 Kč z běžných výdajů 
kapitoly 0680 – OPP MHMP, § 3399, a to po úpravě rozpočtu ke kterému dojde snížením § 3399 
– granty v celkové výši 400 000 Kč - rozpočtové opatření: snížení rozpočtu běžných výdajů vl. 
hl. m. Prahy v kap. 0680, § 3399, pol. 5169, ORG 0098005000000 v celkové výši 400.000 Kč za 
současného zvýšení rozpočtu běžných výdajů vl. hl. m. Prahy, kap. 0616, § 6330, pol. 5347. 
Návrh úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy je součástí přílohy č. 4 tohoto usnesení. 

V rámci přílohy č. 1 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace třem žadatelům, 
jejichž dotace nepřevyšuje výši 200 000 Kč v celkové výši 470 000 Kč, a neudělit grant 19 
žadatelům.  

V rámci přílohy č. 2 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace devíti žadatelům, 
jejichž dotace převyšuje výši 200 000 Kč v celkové výši 5 550 000 Kč. 

V rámci přílohy č. 3 tohoto usnesení je předkládán návrh na poskytnutí dotace žadateli – 
Městské části Praha 3, kdy návrh dotace převyšuje výši 200 000 Kč v celkové výši 400 000 Kč, a 
který bude poskytnut úpravou rozpočtu vlastního hl. m.  Prahy. 

V příloze č. 5 tohoto usnesení je přiložena 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. Vzorová smlouva 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.  

Smluvně je ošetřena i veřejná podpora. Žádostem o poskytnutí grantu hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále jen 
grant), u kterých jsou naplněny znaky veřejné podpory, bude grant poskytován jako podpora 
malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 
o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
Projekty, které mohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a zakládají tak 
veřejnou podporu, jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení a budou po schválení 
v RHMP a v ZHMP poskytnuty v režimu „de minimis“. Konkrétní údaje o poskytnuté veřejné 
podpoře v rozhodném období jsou doloženy k jednotlivým žádostem u zpracovatelů tohoto tisku 
a bude k nim rovněž přihlédnuto před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu na 
rok 2018. Návrh usnesení do ZHMP je uveden v příloze č. 3 k důvodové zprávě. 
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Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na 
podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 představuje částku 35 mil. 
Kč dle rozpočtu hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na kalendářní rok 2018 a 
do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného 
účelu pro tento grantový program dle čl. III, bod 2 Zásad. 
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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 16. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 6. 

12. 2017 ve 13:00 hod. 

Prostřední salonek v prostorách 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., JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Karel Grabein Procházka  

Omluveni:   

Nepřítomni: PhDr. Helena Briardová  
Hosté: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl. m. Prahy, Mgr. Jana Viktorínová, Muzeum HMP, , Ing. Jana 

Černá, MPA, vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního 

 

  dle prezenční listiny zástupci 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. návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let vzniku samostatného československého 
státu a 25 let České republiky v roce 2018 - I. kolo 

5. Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2018 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

7. k návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze na 
období od 2. 3. 2018 do 31. 1. 2019 (prezentaci provede Mgr. Kateřina Burešová) 

8. Tradice českého loutkářství v Praze - zápis do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m. 
Prahy 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v říjnu a listopadu 
2017 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v říjnu a listopadu 
2017 

11. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
Výbor začal své 16. zasedání v 13:05 hodin. Výbor nebyl dočasně usnášeníschopný, pí předsedkyně 
omluvila paní Briardovou a sdělila, že pan Kaucký a Procházka musí odejít v 13:40 hod. Pan Stropnický, 
paní Janderová, pan Kubišta i pan Novotný přijdou později. 
 Paní předsedkyně vyzvala paní ředitelku Muzea HMP  PhDr. Zuzanu Strnadovou a Mgr. Janu 
Viktorínovou, vedoucí oddělení historických sbírek Muzea HMP, aby členy výboru informovaly o bodu č. 
8  - o tradici českého loutkářství v Praze – zápis do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury HMP.  Paní Viktorínová přednesla, že Muzeum HMP je již několik let pověřeným krajským 
pracovištěm pro péči o tradiční loutkářství.  Praha založila „krajský seznam nemateriálních statků lidové 
kultury“ v roce 2014, kde jsou již 2 zápisy, a to spolek Vltavan a Baráčnické obce na území HMP, 
loutkářství by mělo být třetím zápisem. Loutkářství je již na seznamu UNESCO a proto zpětně musí být 
zapsáno i do krajského seznamu  HMP. 
Paní předsedkyně požádala paní Burešovou z odboru KUC, aby sdělila informace k bodu č. 7 – k návrhu 
výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice. Paní 
Burešová uvedla materiál s tím, že na odbor KUC dorazilo opět hodně žádostí o pronájem prostor a 
proto není možné vyhovět všem žadatelům. Předkládaný návrh je kompromisem. Tento návrh začíná 
březnem 2018 a trvá jeden rok, do 31. 1. 2019.  Výstava Herberta Slavíka, či paní Kyndrové by byla 
ponechána vždy jen jeden měsíc.  V seznamu předkládaných výstav vedle tradičních projektů jsou 
plánovány projekty na oslavu 100 let republiky a zároveň toto portfolio doplňují i autorské projekty -  
jako např. projekt Michala Tůmy. 
 
Příchod pana Novotného, Kubišty, Stropnického v 13:15 h. 
Příchod paní Janderové a pana Procházky v 13:20 h. 
 
Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.  

2.  Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

  
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
 
Schválení programu: 
Paní předsedkyně navrhla členům výboru, aby byl předkládaný program 16. zasedání výboru změněn. 
Pořadí bodů zasedání paní předsedkyně navrhla následovně:  
Bod č. 7-   návrh výstav v Křížové chodbě jako bod č. 4 
Bod č. 8  -  tradice českého loutkářství jako bod č. 5 
Pan Novotný sdělil, že již na minulém zasedání výboru požadoval kromě jiného též na program výboru 
zařadit informace týkající se dalšího pokračování rekonstrukce Staroměstské radnice, včetně plánované 
obsahové náplně.  Žádný požadavek pana Novotného v programu výboru zohledněn nebyl a tak pan 
Novotný sdělil, že nebude hlasovat pro takto navržený program. 
Pan radní Wolf vysvětlil členům výboru, že na zasedání výboru je pozvána i paní Černá z odboru HOM, 
která sdělí, jak bude postupovat rekonstrukce Staroměstské radnice, Staroměstské věže a Domu U 
Minuty. 
Paní předsedkyně uzavřela diskuzi k navrhovanému a pozměněnému programu a přistoupila k hlasování 
o programu. 
Hlasování o programu 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování.  Program výboru byl schválen. 

 3. Volba ověřovatele 
Ověřovatelem byl navržen:  Matěj Stropnický. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 
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4.  K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice 
v Praze    na   období od 2.3.2018 do 31.1.2019 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 
 

Paní předsedkyně předala slovo paní Černé z odboru HOM, která se vyjádřila k postupu plánované 
přípravy rekonstrukce Staroměstské radnice s tím, že odbor HOM již podal žádost o vydání  
stavebního  povolení.  Předpoklad je, že v lednu 2018 bude vydáno stavební povolení a následně 
bude možné přistoupit k vyhotovení prováděcí dokumentace a k vyhlášení výběrového řízení na 
zhotovitele.  Odbor HOM doporučil, aby bezplatné užívání výstavních prostor Staroměstské radnice 
bylo - s ohledem na plánovanou rekonstrukci – plánováno do října 2018.  
 
Pan radní Wolf tedy navrhl, aby výbor schvaloval akce jen do října 2018, a to i s ohledem na 
plánované výstavy týkající se 100 let výročí republiky. Pan radní požádal paní Černou o informaci o 
schváleném projektu plánované rekonstrukce. Paní Černá slíbila aktuální verzi projektu, která tvoří 
součást žádosti o vydání stavebního povolení rekonstrukce Staroměstské radnice, členům výboru 
zaslat co nejdříve.  
 
 Paní předsedkyně požádala, aby na příštím zasedání výboru byl účasten i odbor služeb, který má na 
starosti rekonstrukci věže Staroměstské radnice spolu s odborem HOM. 
 Paní předsedkyně shrnula celou situaci s plánem výstav a plánovanou rekonstrukcí. Poslední 
výstavou bude výstava „ Osudové okamžiky republiky“ od 2. 10. do 11. 11. 2018.  
 
Pořadatel této výstavy si nepřeje zkrácení doby konání výstavy s argumentem, že se pak vystavovateli 
nevyplatí v takovémto rozsahu projekt realizovat. Pan radní Wolf reagoval, že radnice je v majetku 
HMP a je pak i možnou variantou, že k dohodě nedojde.  
 
 Paní předsedkyně navrhla, aby výbor hlasoval o žádostech jako celek. 
 
Pan Stropnický požádal o zaslání detailnějších informací k projektu: „Kupředu, zpátky ni krok“ a „ 
Osudové okamžiky Československa“. 
 
Usnesení: 
 
Výbor doporučuje radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh výstav v režimu bezplatného 
užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze od 2. 3. 2018 do 11. 11. 
2018. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5. Tradice českého loutkářství v Praze – zápis do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
HMP 
 

Výbor  
I. schvaluje 
 
návrhový a evidenční list nemateriálních statků tradiční lidové kultury k zápisu do Krajského seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Praze 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
Odchod pana Kauckého a pana Procházky v 13:40 hod. 
 

6. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 – granty k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky – 1. Kolo 
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Slova se ujal pan radní Wolf a omluvil pana ředitele Skalického, z tohoto zasedání výboru. Pan ředitel 
Skalický se účastnil konference k 25. výročí zapsání Prahy na seznam světového dědictví UNESCO.  
 
Pan radní Wolf informoval, že minulý týden proběhlo 1. zasedání Grantové komise Rady HMP, která 
velmi důkladně projednala všechny předložené žádosti o grantovou podporu. Žádosti byly celkem ve 
výši 25 mil Kč a vyhověno bylo pouze žádostem v celkové výši 6,5 mil Kč. Nejvýše ohodnocenou akcí byla 
akce společností Post Bellum, a to na multimediální projekt Paměť národa. Akce se bude konat v bunkru 
pod Stalinem, v prostorách HMP. 
 
 Paní předsedkyně otevřela diskuzi k tomuto bodu: 
 
 Pan Stropnický připomněl, že již při prvním projednávání záměru oslav tohoto výročí zdůraznil, aby se 
neopomnělo výročí oslav roku 1968 – jedná se o padesátileté výročí. V rámci tohoto grantového řízení 
výročí r. 1968 není zahrnuto a zeptal se proto na důvod.  Dále konstatoval, že řada žádostí byla 
zamítnuta, protože do tohoto grantového programu z tohoto důvodu nezapadala. 
 
Pan radní Wolf odpověděl panu Stropnickému, že závěr Grantové komise RHMP byl, že granty jsou 
určeny jen na výročí 100. let vzniku samostatného Československého státu a 25 let České republiky. Rok 
1968 byl z tohoto grantového záměru vyňat. Rok 1968 a jeho připomenutí může být dotován z jiných 
prostředků než těchto. Z tohoto grantového programu to není možné. Důvodem nezařazení roku 1968 
bylo to, že rok 1968 není oslavou. 
 
 Pan Stropnický ale upřesnil, že přesný text grantového programu je – Granty k výročí 100 let 
samostatného československého státu a 25 let České republiky - nikoliv oslavy. 
Pan Stropnický z tohoto důvodu navrhl vypsat samostatný program k tomuto výročí. Upřesnil, že výročí 
25 let České republiky je vlastně i výročí zániku jednoho státu. Rok 1968 je spojen i se vznikem federace 
a je zde proto historická kontinuita. 
 
 Paní předsedkyně podotkla, že odbor hospodaření s majetkem již připravuje rekonstrukci prostor pod 
Stalinem, aby tyto prostory byly technicky zajištěny pro konání uvedené akce. Bude se jednat o  
audiomediální  projekt, který je možné použít i po skončení výstavy kdekoliv a kdykoliv. Pan Stropnický 
požádal o poskytnutí žádosti tohoto projektu. 
 Pan Stropnický požádal o oddělené hlasování o žádosti Post Bellum, poř. č. 21 
 
Hlasování: 1 Pro – 2 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
 
Usnesení: Výbor: 
 
I. doporučuje 
 
předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 6.420.000 Kč z kap. 0680 - granty hl. m. 
Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 
- I. kolo dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 
II. nedoporučuje 
 
poskytnout granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let 
České republiky v roce 2018, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 
III. bere na vědomí 
 
1. žádosti o grant hl. m. Prahy, které jsou navrženy k nevyhovění a jsou součástí přílohy č. 1 tohoto 
usnesení  
2. vzorovou veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
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IV. souhlasí 
 
s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva 
hl. m. Prahy 
 
 V. žádá   
 
Radního Wolfa o přípravu grantového řízení k připomenutí výročí r. 1968  

Termín: do 31. ledna 2018 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2018 
 

Paní předsedkyně předala slovo paní Hudcové, která informovala, že v podmínkách grantového řízení se 
nic oproti loňskému roku nezměnilo. Jedinou změnou bylo elektronické podávání žádostí.  V tomto 
grantovém řízení bylo podáno celkem 12 žádostí, z toho jedna žádost byla doporučena k vyřazení 
z důvodu nesplnění formálních podmínek grantového řízení. Celkové požadované finanční prostředky 
jsou ve výši 4 291 000 Kč z celkových 10 mil. Kč vyčleněných na granty v oblasti cestovního ruchu.  Pan 
radní Wolf sdělil, že zbývající finanční prostředky budou přesunuty do II. kola grantového řízení popř. 
z této kapitoly budou převedeny na IUD do KUL. 
 
Usnesení: 
 
Výbor 
I. souhlasí 
 
s předloženým návrhem na udělení grantů v oblasti kongresového turismu pro rok 2018 dle přílohy č. 1 
a 2 tohoto usnesení 
 
II. doporučuje 
 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh k projednání v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

 
8. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 
 
Jednotlivé žádosti: 

Žadatel č. 1 na projekt České doteky hudby  - 19. Ročník – na lednovou část projektu, návrh prof. 
Kislingerové 1 mil Kč. 
Pan Kubišta nahlásil střet zájmů. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 2 na projekt Rock Symphonies for freedom 2018 + 100 let výročí založení státu 
Návrh, aby žadatel podal svoji žádost do dalšího kola grantového řízení k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu k OPP MHMP 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 3 na projekt Jazzový most z Prahy do EU 2018 – 100 leté výročí založení státu  
Návrh, aby žadatel podal svoji žádost do dalšího kola grantového řízení k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu k OPP MHMP. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 4 na projekt Dance of Love, návrh výboru: 0 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 5 na projekt Manamana, návrh pana Kubišty:  75 000 Kč, protinávrh prof. Kislingerové: 95 000 
Kč 
Hlasování o protinávrhu: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
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Žadatel č. 6 na projekt Kulturou proti antisemitismu, návrh paní Janderové: 200 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 7 na projekt Otvírání 2018, návrh paní předsedkyně: 35 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 8 na projekt 10 koncertů Jazz Dock Orchestra, návrh výboru: 0 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 9 na projekt Vyšehraní, návrh paní předsedkyně: 250 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 10 na projekt Expres Yourself  by Pole & Me, návrh paní předsedkyně25 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 11 na projekt Concerto Clasicco, přesun žádosti na IUD v oblasti CR na lednové zasedání 
výboru v roce 2018 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 12 na projekt Mezi ploty, návrh pana Wolfa si osvojila paní předsedkyně: 1,2 mil Kč 
Protinávrh pana Stropnického 1 mil Kč. 
Hlasování o protinávrhu: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 13 na projekt Cena Franze Kafky 2018, návrh paní Kaplický: 300 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 14 na projekt Grafika roku 2017, návrh paní Kaplický: 300 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 15 na projekt NGO Market, návrh pana Stropnického: 100 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 16 na projekt Sportovní fotografie, návrh paní předsedkyně 200 000 Kč 
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 17 na projekt Cena Praha fotografická, návrh pana radního Wolfa si osvojila paní Kaplický: 
150 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 18 na projekt Cena kritiky za mladou malbu, návrh pana radního Wolfa si osvojila paní 
Kaplický: 100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 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 částce 3 555 000 Kč. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 

9. Informace – přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v listopadu 
2017 
 
10. Informace – přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v listopadu 
2017 
 
11. Různé 

Pan Novotný požádal o projednání problematiky Výstaviště – po obsahové stránce na lednovém 
zasedání výboru, z důvodu, že výboru není zřejmá dramaturgie Výstaviště a ani harmonogram jejich 
plánovaných výstav s výhledem na 5 let. Bude pozván pan ředitel Klaška z a.s. Výstaviště. 
Paní Janderová informovala o podání petice interpelace na obnovu Mariánský sloup. 
Zasedání výboru skončilo v 15:00 hodin. 
 
Příští zasedání výboru se bude konat 10. ledna 2018 ve 13 hodin. 
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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. Matěj Stropnický 
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