Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2312
ze dne 19.9.2017
k návrhu na vyhlášení grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky na rok 2018
Rada hlavního města Prahy
I.

b e r e n a v ě d o mí
rámcové vize oslav výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let
České republiky v hl.m. Praze v roce 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

schvaluje
1.

Zásady pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let
vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2.

vzorovou Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy na akci k
výročí 100 let vzniku samostatného československého státu (1918-2018) a 25 let
České republiky v roce 2018 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

3.

Časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky a grantového programu k tomuto
výročí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. MHMP - OPP MHMP
1. zveřejnit vyhlášení grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky na rok 2018
Termín: 19.9.2017

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

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Wolf
R-26411
MHMP - OPP MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017
Stanovení vizí oslav výročí 100 let vzniku samostatného československého státu
a 25 let České republiky v roce 2018
V rámci prvních dvou jednání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky byly formulovány rámcové vize, ideové
záměry a směry, kterými by se oslavy nadcházejícího výročí měly ubírat, a ty jsou nyní
předkládány Radě HMP:

-

Propojení oslav výročí v ČR s oslavami na Slovensku s tím, že AV ČR připravuje
koncept česko-slovenských oslav, ovšem s poukázáním na fakt, že pohled na události
roku 1918 není v České a Slovenské republice totožný. V této souvislosti je
doporučeno
propojit historické události s významnými osobnostmi,
které
vygenerovaly společné země ČR a SR (tzv. děti ČR a SR let 1918 – 1993), jako
reflexe minulosti a vize budoucnosti, a zajistit na to navazující městem Prahou
koordinované propagační a informační aktivity, zaštítěné PIS/PCT a agenturou Czech
Tourism, která připravuje vytvoření jednotného loga výročí.

-

Doporučení koncepci oslav rozdělit na několik hlavních témat s tím, že do nich budou
zapojeny všechny významné kulturní a muzejní instituce (Národní muzeum, Správa
Pražského hradu, Národní technické muzeum, Česká pošta atd.), které připomenou
historické události, spojené s jejich činností a vážící se k nadcházejícímu výročí.
Důležitými tématy bude např. reflexe Prahy v architektuře a urbanizmu za posledních
100 let, a také velké publikační projekty.

-

Připomenutí významné úlohy Spolků a jejich historie (Čs. obec legionářská, Sokolové,
Orlové, Baráčnické spolky aj) i osobností, navázaných na Spolky.

-

Zapojení škol, které se budou věnovat vzdělávací části – vzdělávacím programům.

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017

ZÁSADY

pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy
k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České
republiky v roce 2018
Čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 na základě Základní
metodiky pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP, schválené usnesením RHMP č.
195 ze dne 31. 1. 2017. Výše uvedený grantový systém je každoročním východiskem pro
aktualizaci Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy dle možností a společenských potřeb
hlavního města Prahy.
2. Účelem grantového programu k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25
let České republiky je poskytnutí finančních neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy na
akce či projekty spojené s tímto výročím v roce 2018 na území hl. m. Prahy. Tento grantový
program spadá do oblasti ostatních záležitostí péče o kulturní dědictví a granty v rámci tohoto
grantového programu se poskytují jako jednoleté.
3. Grant hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České
republiky (dále jen grant) lze v roce 2018 poskytnout na projekty a akce související s
organizováním ceremonií, pietních akcí, kulturních a publikačních projektů spojených s oslavami
100 výročí samostatného československého státu a osobou T. G. Masaryka a připomenutím nejen
tohoto významného jubilea, ale také významných osobností, které jsou s výročím spojeny.
4. Z grantu hl. m. Prahy nelze hradit náklady na pořízení nemovitostí, stavební práce a odpisy.
5. Grant schválený podle těchto zásad se poskytuje formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
hl. m. Prahy na realizaci schválených projektů k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky dle § 68 odst. 2 písm. l), resp. § 59 odst. 3 písm.
h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Grant schválený podle těchto zásad je považován za účelově vázaný finanční prostředek
z rozpočtu hl. m. Prahy, nejedná se o však o jediné financování akce či projektu uvedeného
v žádosti o grant. Důvodem pro podporu stanoveného účelu je oslava výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu a 25 let České republiky a připomenutí tohoto významného
celostátního výročí.
7. Výše grantu (tzn. i jeho podíl na celkových nákladech) souvisí zejména s významem akce či
projektu a finančními možnostmi hl. m. Prahy jako poskytovatele grantu (dále též jen
poskytovatel). Grant z rozpočtu hl. m. Prahy lze poskytnout max. do výše 70 % z celkových
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uznatelných nákladů vynaložených na danou akci či projekt.
8. Hlavní město Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud dojde ke
změnám souvisejících právních předpisů.
9. Žádost o grant hl. m. Prahy může podávat:
- právnická nebo fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR/
s občanstvím členského státu EU
- spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- korporace (společnost) dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění
(např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti),
- nadace a nadační fond,
- obecně prospěšná společnost,
- zapsaný ústav,
- další právnické osoby založené či zřízené v souladu s právním řádem ČR, veřejnoprávní instituce
a další,
- územní samosprávný celek (tj. obec, město, statutární město, městský obvod a městská část), jím
zřízená příspěvková organizace,
- organizační složka státu, jím zřízená příspěvková organizace,
- fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku,
- fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
- fyzická osoba bez živnostenského oprávnění (pouze čistě autorské projekty)
Žádost o grant nemůže podávat: fyzická osoba bez živnostenského oprávnění (s výjimkou čistě
autorského projektu).
10. Podá-li žadatel žádost o poskytnutí grantu na stejný projekt jinému orgánu veřejné správy nebo
jiné grantové oblasti na Magistrátu hl. m. Prahy, oznámí tuto skutečnost v žádosti o grant hl. m.
Prahy.
11. Obdrží-li žadatel v průběhu grantového řízení na stejnou akci či projekt dotaci - grant z jiných
veřejných zdrojů (např. ze státního rozpočtu, rozpočtu městské části či fondů EU), oznámí tuto
skutečnost písemně bez zbytečného odkladu Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové
péče (dále jen OPP MHMP). Žadatel je v tomto případě také povinen dodržet podmínky
stanovené v čl. II. odst. 5 a odst. 6 těchto zásad.
12. Žadatel je povinen neprodleně písemně oznámit OPP MHMP jakékoliv změny, které mohou
ovlivnit průběh schvalování grantu (např. změna termínu konání akce). Jakékoliv změny je
povinen žadatel písemně oznámit včas i v návaznosti na udělený grant, či sdělit jiné okolnosti
(skutečnosti), které se týkají uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace - grantu (např. realizace jen části akce či projektu, odstoupení od veřejnoprávní smlouvy
apod.).
13. Na poskytnutí grantu není právní nárok.
14. Udělení grantu neopravňuje jeho příjemce k uplatňování dalších nároků vůči hl. m. Praze
(zajišťování místa konání, udělení záštity, či jiné podpory ze strany města).
15. Příjemce grantu v případě, že získá dotaci -

grant na více projektů nebo akcí, nesmí
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převádět dotační prostředky mezi těmito projekty nebo službami.
Čl. II.
VEŘEJNÁ PODPORA
1. Před poskytnutím grantu bude ze strany poskytovatele posuzováno, zda poskytnutí grantu
nenaplní znaky veřejné podpory.
2. Pokud při poskytnutí grantu v roce 2018 budou naplněny znaky veřejné podpory, pak bude grant
ze strany poskytovatele 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.
3. Žadateli, kterému byl grant poskytovatelem schválen formou veřejné podpory v režimu „de
minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace grantu by u jednotlivých projektů došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou
finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše podpory „de minimis“.
4. Každý žadatel vyplní a podepíše formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de
minimis, který je součástí žádosti o grant, a to jak fyzická, tak právnická osoba.
5. Objem skutečně vyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na
schválený projekt v roce 2018 je příjemce povinen specifikovat ve formuláři – „Vyúčtování
grantu“, který je přílohou č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace grantu.
6. Skutečný objem finančních prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR na
schválený projekt hl. m. Prahy v roce 2018 je příjemce povinen specifikovat ve formuláři –
„Přehled dotací z veřejných zdrojů“, který je přílohou č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace - grantu.
7. Veškeré záznamy o poskytnutí podpory budou uchovávány poskytovatelem po dobu 10 let
ode dne poskytnutí poslední podpory v rámci Grantového systému. Mezi povinně uchovávané
záznamy patří programová dokumentace s podmínkami programu, podané žádosti, akty
poskytnutí podpory (např. rozhodnutí o poskytnutí dotace) a další podklady žadatelů a
poskytovatele. Tyto záznamy musí být dostupné pro případ kontroly ze strany Evropské komise.
8. Podmínky poskytnutí a čerpání grantu budou mezi poskytovatelem a příjemcem grantu
specifikovány v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace grantu.
Čl. III.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2018 společně
se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grantu. Vzor žádosti o
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grantu je součástí usnesení poskytovatele (RHMP), kterým se schvalují tyto zásady.
2. Termíny podávání žádostí o grantu hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu v roce 2018 a 25 let České republiky jsou rozděleny do 5 termínů (také
viz časový harmonogram grantového řízení), a to:
termín – lhůta pro podávání žádostí o grant začne běžet 30tý den ode dne následujícího po dni
zveřejnění grantového programu na úřední desce hl. m. Prahy. Ukončení podávání žádostí
v rámci I. termínu je do 15. 11. 2017,
II. termín – do 31. 1.2018,
III. termín – do 30. 3. 2018,
IV. termín – do 31. 5. 2018,
V. termín – do 15. září 2018 (mimořádný termín podávání žádostí o grant do výše 200 000 Kč).
Vždy je rozhodný termín doručení žádosti o grant hl. m. Prahy na podatelnu Magistrátu hlavního
města Prahy.
I.

Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy
na podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 (viz čl. VIII, bod 5
těchto zásad) dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení zbývajících termínů k
podávání žádostí o grant hl. m. Prahy.
3.

Žádost o grant je možno podat dle časového harmonogramu grantového programu, který je
součástí usnesení poskytovatele (RHMP), kterým se schvalují tyto zásady, a také dle čl. III, bod 2
těchto zásad.

4. Vyplněná žádost o grant se podává v předepsané elektronické podobě (formát zfo, odesláním
elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, který je na konci formuláře
žádosti) a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (dle čl. III. bod 2 a 7
těchto zásad). Návod pro použití a vyplnění formuláře v elektronické podobě (Software602 Form
Filler) a jeho elektronické odeslání k evidenci je uveden v příloze č. 1 těchto zásad.
5.

Formulář žádosti o grant včetně příloh a zásady je k dispozici na internetové stránce
http://pamatky.praha.eu (záložka Granty, sekce grantový program k 100. výročí vzniku
Československa). Žádost v elektronické a tištěné podobě je následně posuzována jako jeden
celek. V případě změny formuláře žádosti o grant, nevyplnění všech údajů či nedodání dokladů
v požadované kvalitě (originál nebo kopie s ověřením pravosti) či uvedení nepravdivých údajů,
byť jen v jedné verzi žádosti o grant (buď v tištěné, nebo elektronické podobě), bude žádost o
grant navržena k nevyhovění. Žádost o grant bude rovněž navržena k nevyhovění, bude-li
podána neoprávněnou osobou.

6.

Žádost o grant se podává v českém jazyce, přičemž každá žádost musí být odevzdána
v termínech podávání žádostí, stanovených časovým harmonogramem grantového řízení a
podepsaná statutárním zástupcem/osobou oprávněnou za žadatele:
a) v elektronické verzi ve formátu zfo, elektronicky odeslaná pomocí tlačítka „Podat na
Magistrát hl. m. Prahy“, který je na konci formuláře žádosti o grant, do aplikace Granty
(viz. příloha č. 1 těchto zásad).

a současně
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b) v tištěné podobě, závěrečná verze žádosti na předepsaném formuláři. Žádost se podává
osobně / poštou v obálce nadepsané „GRANT OPP MHMP“ na některou z podatelen
Magistrátu hl. m. Prahy (dle čl. III. bod 2 a 7 těchto zásad). Součástí žádosti jsou
předepsané přílohy podrobněji specifikované ve formuláři žádosti o grant „Dokumenty
k žádosti o účelový neinvestiční grant“.
7.

Žádost v elektronické podobě, na formuláři zfo, odeslanou elektronicky pomocí tlačítka „Podat
na Magistrát hl. m. Prahy“, který je na konci formuláře žádosti (viz příloha č. 1 těchto zásad)
žadatel/é odesílají do aplikace Granty.
Žádost v tištěné podobě včetně všech příloh podává/jí žadatel/é osobně/poštou v obálce
nadepsané „GRANT OPP MHMP“, v termínech dle čl. III, bod 2 na adresu Magistrátu hl. m.
Prahy1 :
a) podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, 111 12 Praha 1
(od pondělí do čtvrtka od 8.00 hod do 18.00 hod a v pátek od 8.00 hod do 16.00 hod),
b) podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
(od pondělí do čtvrtka od 8.00 hod do 18.00 hod a v pátek od 8.00 hod do 16.00 hod).
Lhůta pro podávání žádostí o grant dle čl. III, bod 2.
Pro podání žádosti o grant je rozhodný den doručení žádosti o grant včetně všech povinných
příloh, a to odeslání v elektronické podobě do aplikace Granty a v tištěné podobě doručení na
některou z podatelen Magistrátu hl. m. Prahy dle stanoveného harmonogramu podávání žádostí o
grant.

8. Žádost o grant v obou podobách (verze elektronická i tištěná), která bude doručena po termínu
(viz harmonogram podávání žádostí o grant, čl. III, bod 2 těchto zásad), bude automaticky
přesunuta na další kolo podávání žádostí o grant s výjimkou případu dle čl. II odst. 2 těchto zásad.
9. Podaná žádost o grant včetně příloh se následně žadateli nevrací.
10. Žadatel může na každý projekt či akci podat pouze jednu žádost o grant, ve které specifikuje
rozsah nákladů a příjmů, na které žádá dotaci.
11. Je-li žadatel právnickou osobou, je nezbytné doložit identifikaci:
- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
- osob s podílem v této právnické osobě,
- osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu.
Úplný výpis z veřejného rejstříku (originál nebo kopie s ověřením její pravosti) ne starší 1 měsíce
od doručení žádosti, přičemž z tohoto dokladu musí být zřejmé, kdo jedná za právnickou osobu,
není-li tato skutečnost z dokladu patrná, je nutné ji doložit jiným způsobem (např. kopií
jmenovacího dekretu), vždy s ověřením pravosti tohoto dokladu. Je-li pro získání výpisu
z veřejného rejstříku použit dálkový přístup, je tento dokument předkládán pouze ve verzi
veřejné listiny ne starší 1měsíce od doručení žádosti (tzn. s ověřením konverzí na CzechPoint).
12. Je-li žadatel fyzickou osobou podnikající, doloží oprávnění k podnikání, je-li to zvláštním
právním předpisem stanoveno – výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to
v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti. Fyzické osoby bez živnostenského oprávnění
předloží osvědčení o registraci daně spolu s daňovým identifikačním číslem (DIČ).
Tištěná podoba žádosti o grant vychází z konečné verze elektronické žádosti, která je odeslána do aplikace Granty
před podáním tištěné podoby na některou z podatelen Magistrátu hl. m. Prahy.

1

5

13. Žadatel se může nechat zastupovat třetí osobou na základě plné moci (dále jen osoba pověřená).
Vzor plné moci, která je pro podání žádosti o grant jedinou akceptovatelnou, je přílohou č. 1
žádosti o grant. Podpisy zmocnitele (žadatele) i zmocněnce (osoby pověřené) musí být úředně
ověřeny, jinak je plná moc neplatná. V případě, že plná moc nebude splňovat podmínky uvedené
ve dvou předchozích větách, nebude pro poskytovatele uznatelná a bude postupováno dle čl. III.
bod 5.
14. V případě, že je žadatel/é zastupován/i právnickou osobou musí být k žádosti o grant doložen
doklad o právní subjektivitě osoby pověřené - výpis z veřejného rejstříku (originál nebo kopie
s ověřením její pravosti), ne starší 3 měsíců od doručení žádosti o grant, přičemž z tohoto dokladu
musí být zřejmé, kdo jedná za právnickou osobu. Není-li tato skutečnost z dokladu patrná, je
nutné ji doložit jiným způsobem (např. kopií jmenovacího dekretu nebo kopií stanov společenství
vlastníků), vždy s ověřením pravosti tohoto dokladu. Je-li pro získání výpisu z veřejného rejstříku
použit dálkový přístup, je tento dokument předkládán pouze ve verzi veřejné listiny (tzn.
s ověřením konverzí na CzechPoint).
15. V žádosti o grant každý žadatel samostatně stvrzuje svým podpisem pravdivost a správnost údajů
a čestně prohlašuje, že:
a) nemá nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, státnímu či dalším veřejným rozpočtům,
b) nemá nedoplatky na daních ani na veřejném zdravotním a sociálním pojištění,
c) žadatel garantuje, že souhrn poskytnutých finančních prostředků z veřejných rozpočtů
v rámci celé ČR (např. Ministerstva kultury ČR, samospráv měst, městských částí a obcí,
fondu/ů EU) ve svém souhrnu nepřekročí výši celkových nákladů schváleného projektu
hl. m. Prahou (předmětu grantu),
d) údaje v žádosti o grant a jejich přílohách a v čestných prohlášeních odpovídají
skutečnosti včetně toho, že podaná předepsaná elektronická verze formuláře žádosti o
grant (formát zfo) je shodná s podanou tištěnou verzí, a žadatel souhlasí s uveřejněním
těchto údajů pro informační potřeby hl. m. Prahy,
e) bude dodržovat tyto zásady.
Údaje v čestném prohlášení jsou specifikovány v žádosti o grant.
16. Žádost o grant je podána dnem, kdy byla doručena MHMP. Je-li žadatelem fyzická osoba,
v žádosti o grant svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - jména,
příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) hl. m. Prahou ke všem
úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů
na tiskových materiálech hl. m. Prahy určených k projednávání Radou hl. m. Prahy (dále jen
RHMP) nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy (dále jen ZHMP), jakožto i na internetových stránkách
hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí
příslušného orgánu hl. m. Prahy a dále po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinno, podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce dotace zpracovávat /
archivovat.
17. Žadatel v žádosti o grant uvede údaje o akci či projektu, který zamýšlí realizovat, celkové
předpokládané náklady, přepokládané příjmy doložené položkovým/i rozpočtem/y, požadovanou
výši grantu a výši vlastního podílu financování. Vlastním podílem se rozumí všechny ostatní
zdroje financování kromě grantu. Výše vlastního podílu je jedním z hledisek při posuzování
žádosti o grant. Vzorové tabulky jsou ke stažení na internetové stránce http://pamatky.praha.eu
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(záložka Granty, sekce grantový program k 100. výročí vzniku Československa).
18. Žadatel podáním žádosti o grant souhlasí s tím, že umožní zástupcům OPP MHMP účast na akci
či projektu, na které je udělen grant. Tito zástupci jsou oprávněni pořizovat fotografie za účelem
dokumentace skutečného stavu věci.
19. V případě poskytnutí grantu je příjemcem grantu vždy žadatel / žadatelé. Bankovní spojení (č.
účtu a název banky) uvedené v žádosti o grant slouží k proplacení poskytnutého grantu.

Čl. IV.
KONTROLA ŽÁDOSTÍ A SCHVALOVÁNÍ GRANTU
1.

U podané žádosti o grant zástupci OPP MHMP zkontrolují, zda žádost o grant splňuje všechny
náležitosti uvedené v těchto zásadách a zda jsou dodány doklady řádně a včas dle těchto zásad.
Každý žadatel je povinen vyplnit a doložit čestné prohlášení ve smyslu „jeden podnik“, které je
součástí Žádosti o grant nebo je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
OPP MHMP dále posuzuje a hodnotí pouze žádost o grant, podanou řádně a včas dle těchto
zásad.

2. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení grantu.
3. Kritéria pro hodnocení žádosti o grant jsou:
a) Soulad s cíli grantového programu – žádosti musí mít jasně definované cíle, a to
v návaznosti na výše uvedený grantový program.
b) Umělecká kvalita – přínos projektu či činnosti žadatele z hlediska schopnosti zprostředkovat
uměleckou tvorbu na vysoké umělecké a odborné úrovni a jedinečnost - potřebnost projektu
či činnosti žadatele pro zachování či rozvoj umělecké a oborové/žánrové různorodosti, tradic a
podpory kulturních aktivit v hlavním městě Praze.
c) Připravenost projektu, kvalita zpracování žádosti – srozumitelnost žádosti, účelnost
plánovaných aktivit s ohledem na naplnění cílů projektu či činnosti žadatele, odborná
způsobilost zúčastněných osob, zkušenosti a kredibilita žadatelů.
d) Přiměřenost nákladů projektu a zdůvodnění žádosti na realizaci projektu či činnost
žadatele, posouzení transparentnosti, účelnosti a hospodárnosti plánovaného rozpočtu,
schopnosti zajistit vícezdrojové financování.
4. Po provedené věcné a formální kontrole žádosti předloží OPP MHMP žádosti věcně příslušné
Komisi RHMP (dále jen Komise RHMP) a věcně příslušnému Výboru ZHMP (dále jen Výbor
ZHMP). Komise RHMP i Výbor ZHMP zaujmou vlastní stanovisko (doporučení žádostí,
nevyhovění žádostí, návrh výše grantu), které bude předloženo RHMP a ZHMP.
5. Komise RHMP, resp. Výbor ZHMP, posuzují všechny řádně a včas podané žádosti a jejich
stanovisko je předloženo RHMP, resp. ZHMP, ke schválení. RHMP rozhoduje o přidělení grantu
do výše 200 000 Kč, ZHMP rozhoduje o přidělení grantu nad 200 000 Kč. O žádostech bude
rozhodnuto dle časového harmonogramu grantového řízení.
6. Výsledky rozhodnutí poskytovatele budou zveřejněny na internetových stránkách hl. m. Prahy
neprodleně po schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy na:
a) internetové stránce http://pamatky.praha.eu (záložka Granty, sekce grantový program k 100.
výročí vzniku Československa).
b) www.praha.eu (záložka Dotace a Granty, Památková péče),
7. Veškeré
další informace
o
grantech
uvedených v čl. I. odst. 3 těchto zásad
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poskytuje Magistrát hl. m. Prahy: OPP MHMP, oddělení Kancelář památky světového
dědictví, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha:
- Bc. Karel Kučera, tel. 236 002 036, e-mail: karel.kucera@praha.eu,
nebo jsou uvedeny na internetové stránce http://pamatky.praha.eu (záložka Granty, sekce
grantový program k 100. výročí vzniku Československa), www.praha.eu (záložka Dotace a
Granty, Památková péče).
8. Po termínu pro doručení žádosti o grant uvedeném v čl. III. odst. 2 těchto zásad nebudou
jednotlivým žadatelům poskytovány žádné informace ohledně posuzovaných žádostí o grant, a
to až do vyhlášení konečného rozhodnutí RHMP či ZHMP, které bude zveřejněno
na internetových stránkách uvedených v odstavci 6 tohoto článku. Neúspěšní žadatelé budou
písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po schválení v RHMP či ZHMP,
informováni OPP MHMP, že jejich žádosti nebylo vyhověno a o důvodu nevyhovění žádosti.
S úspěšnými žadateli bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace - grantu, uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. O žádostech bude rozhodnuto dle časového
harmonogramu, který je součástí usnesení RHMP, kterým se schvalují tyto zásady.
Čl. V.
UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Se žadatelem, kterému bylo schváleno přidělení grantu, poskytovatel uzavře veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu v souladu s § 10a odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen smlouva).
2. Čerpání grantu se řídí platnými a účinnými daňovými předpisy, zejména zákonem č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude mj. obsahovat podmínky
pro užití a čerpání grantu. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpanou část grantu na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví výše uvedené smlouvy. Stejně tak při neoprávněném využití
poskytnutého grantu na více než 70 % způsobilých nákladů akce / projektu, je příjemce grantu
povinen vrátit finanční částku, o kterou byl limit překročen, hl. m. Praze na účet uvedený v záhlaví
smlouvy.
3. Žadatel, kterému je grant schválen, je do 30 kalendářních dnů od schválení grantu písemně (emailem) či telefonicky poskytovatelem vyzván k podpisu smlouvy. Nedostaví-li se příjemce /
příjemci, popř. osoba pověřená k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu (resp. nedohodne-li si
s OPP MHMP termín náhradní), právo na čerpání dotace bez dalšího takovémuto příjemci /
příjemcům zaniká. Přijetí a čerpání dotace se řídí platnými a účinnými předpisy ČR, zejména
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu
a text smluv. Skutečnosti uvedené ve smlouvách se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podpisem smlouvy
se uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smlouva bude uveřejněna 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.
6. Pokud příjemce grantu poruší povinnost stanovenou právním předpisem, smlouvou nebo přímo
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použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnuté finanční prostředky /
grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, případně 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.
7. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů uvedených ve
veřejnoprávní smlouvě, včetně změny údajů týkajících se akce či projektu, na který byl poskytnut
(schválen) grant, a to kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
8. Příjemce grantu je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění zejména ust. § 4 odst. 2
tohoto zákona.
9. Grant bude poskytovatelem příjemci proplacen po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy v termínu
ve smlouvě uvedeném.
10. Po ukončení akce – projektu, který je předmětem grantu, je příjemce grantu (resp. osoba
pověřená) povinen předat vyplněný formulář „Vyúčtování grantu k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018“, který je přílohou
č. 1 veřejnoprávní smlouvy na rok 2018, a formulář „Přehled dotací poskytnutých z veřejných
zdrojů v rámci celé ČR“, který je přílohou č. 2 veřejnoprávní smlouvy na rok 2018. Společně
s těmito formuláři předá vyúčtování příjmů a výdajů včetně účetních nebo daňových dokladů
(např. faktury2 ), nebo jejich kopie, ve výši celkových uznatelných nákladů dle čl. II. bod a)
veřejnoprávní smlouvy, závěrečnou zprávu včetně fotodokumentace, kopie objednávek či smluv,
týkajících se dané akce, a to nejdéle do 20. 12. 2018.
11. Ke stanovenému datu odvedou příjemci grantů nevyčerpané finanční prostředky na účet hl. m.
Prahy, stanoveném v záhlaví smlouvy.
12. OPP MHMP vede evidenci veškerých dokladů souvisejících s poskytnutím grantu.
Čl. VI.
REALIZACE AKCE / PROJEKTU
1. Během realizace akce či projektu, na které je grant poskytnut, je příjemce grantu povinen umístit
na viditelné místo informaci, že tato akce probíhá za přispění hlavního města Prahy.
2. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace projektu
logo hl. m. Prahy jako poskytovatele finančních prostředků.
3. Příjemce grantu je povinen umožnit zástupcům OPP MHMP průběžně sledovat realizaci akce či
projektu.

Daňové doklady – faktury s datem uskutečněného zdanitelného plnění s termínem po 1. 1. 2018, včetně faktur
zálohových.
2
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Čl. VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Nevyčerpaný grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána, nelze čerpat v následujícím roce.
Poskytnutí grantu v běžném kalendářním roce, jakož i jeho případné nečerpání nebo nedočerpání
v plné výši, nezakládá nárok žadatele na poskytnutí grantu v následujících letech.
2. Žadatel o grant je povinen v případě zániku, transformace, sloučení, změny adresy nebo
statutárního orgánu, změny v projektu nebo jiných skutečností, které mají vliv na schválení
grantu, tyto skutečnosti písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku OPP MHMP.
3. Použití grantu hlavního města Prahy podléhá VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE v souladu
s příslušnými předpisy3 . Příjemce bude smlouvou zavázán, že vytvoří poskytovateli – hl. m. Praze
- podmínky k provedení této kontroly a poskytne mu k tomuto účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a to kdykoliv po
dobu trvání projektu, na který je poskytnut grant.
4. Příjemce grantu je povinen umožnit provedení finanční kontroly skutečností souvisejících
s poskytnutím grantu orgány hl. m. Prahy před poskytnutím, v průběhu čerpání a do 5 let
od podání konečného vyúčtování poskytnutého grantu. Práva a povinnosti pro finanční kontrolu
jsou stanovena zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. 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. Granty se poskytují z rozpočtu hl. m. Prahy v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu hl.
m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na příslušný kalendářní rok.
6. Tyto zásady vycházejí ze Základní metodiky pro evidenci grantů hl. m. Prahy na MHMP
schválené jako příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 195 ze dne 31. 1. 2017, která nabyla
účinnosti dne 8. 2. 2017. Grant je definován jako účelově vázané finanční prostředky z rozpočtu
hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty příslušného grantového programu formou
dotace.

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů a § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
3
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Příloha č. 1 k zásadám pro poskytování neinvestičních účelových grantů k výročí 100 let
vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
Návod pro použití formuláře „Žádost o grant“ a aplikace Software602 Form Filler pro jeho
vyplnění a elektronické odeslání
Elektronický formulář žádosti o grant je k dispozici na internetových stránkách OPP MHMP
http://pamatky.praha.eu
(záložka Granty, sekce grantový program k 100. výročí vzniku
Československa)
Návod pro použití formuláře:
1. stáhněte si a uložte formulář žádosti o grant pro rok 2018
2. bude spuštěna aplikace Software602 Form Filler ve které otevřete v ní uložený formulář
3. formulář kompletně vyplňte a nahrajte do něj doklady dle instrukcí na str. 12 a 13 „Dokumenty
k žádosti o účelový neinvestiční grant“.
4. kompletně vyplněnou a zkontrolovanou žádost, včetně nahraných příloh, odešlete
elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, který je na konci
formuláře žádosti, v termínu dle čl. III, bod 2 zásad. Tlačítko „Podat na Magistrát hl. m.
Prahy“ provádí kontrolu vyplnění povinných položek v žádosti (tuto kontrolu můžete
provádět v průběhu vyplňování žádosti opakovaně), a pokud bude vše v pořádku, provede se
odeslání žádosti na MHMP do aplikace Granty. Pro odeslání žádosti musíte být připojeni na
internet.

5. po úspěšném elektronickém podání se do žádosti nahraje „kód podání“ (ve formě čárového
kódu na první straně formuláře pod nadpisem). Dále obdržíte do formuláře informaci formou
potvrzující věty o úspěšném podání včetně data a času podání.

6. do termínů dle čl. III, bod 2 zásad (harmonogram grantového řízení) lze již odeslanou žádost
dále upravovat (příp. měnit) a následně opětovně odeslat na MHMP, kdy při každém dalším
elektronickém odeslání žádosti obdržíte nový kód podání.
7. po úspěšném elektronickém podání závěrečné verze žádosti proveďte tisk celé žádosti (s
kódem podání) včetně přiložení příloh, jak je v žádosti požadováno, a pravdivost údajů
stvrďte svým/i podpisem/y dle pokynů v žádosti.
8. soubor (žádost) uložte ve svém PC (pro případnou kontrolu)
9. závěrečnou verzi žádosti v tištěné podobě včetně přiložených příloh, jak je v žádosti
požadováno, předejte na některou z podatelen Magistrátu hl. m. Prahy v termínu dle čl. III, bod
2 zásad.
11

10. elektronicky odeslané žádosti se zobrazují na MHMP v aplikaci GRANTY v seznamu
podaných žádostí on-line. Po zaevidování tištěné verze na podatelně MHMP a následném
předání na OPP MHMP pomocí kódu podání bude spárována tištěná žádost s žádostí
elektronickou, připravenou v aplikaci GRANTY k importu. Po importu bude službou přenesen
soubor žádosti do příslušného spisu ve spisové službě.
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Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017
VZOR
HLAVN IMESTO PRAHA
PRA HA
PRAGU E
MAGIST RAT HLAVNiHO MESTAP RAHY
PRA GA
Odbor parmitkove pece
PRA G
v

,

,

v

,

ZADOST 0 POSK YTNU TI NEINV ESTIC NIHO
UCEL OVEH O GRAN TU HL. M. PRAH Y
na akci k ryroci 100 let vzniku samosta tneho
ceskoslo venskeh o statu (1918 - 2018) a 25 let Ceske
republik y v roce 2018

llllllllll
I. CAST 0 ZADATELI
Zakladn i iidaje o zadateli
Pnivni forma

ICO

Nazev zadatele

DIC cz

Datum narozeni
Jmeno

Titul pi'ed jmenem

Pi'ijmeni

Titul za jmenem

Ulice

C.o.

c.p. J

Obec

PSC

Mestska cast

I

Cast obce

Registrac e pravni osobnost i
Pod Cislem I

Posledni zmena I

J menoa
,
f un kce oso b»Y zo dlpovedne za realizaci pro.iektu
Jmeno

Titul pi'ed jmenem

Pi'ijmeni

Titul zajmenem

Funkce
Ulice

c.p.

Obec

PSC

Mestska cast

I

Telefon

I

Fax I

Bankovn i spojeni zadatele

I -I

1

k6d banky

D Kontaktni adresa se lisi od adresy sidla zadatele
OPP MHMP 2018

Cast obce
Mobil

Email

Ipi'edcisli a Cislo uctu I

C.o.

1

Kontaktni udaje

I

Telefon

FaxJ

J

Mobil/

Email

http://

Web

AKTUALNi UDAJE 0 ZADATELI KE DNI PODANi ZADOSTI:
Organizacni struktura zadatele, vcetne jmen osob v jednotlivjch funkcich

Je-li zadatelem pravnicka osoba. identi:t1kujte nasledujici (die ust. § 10 a odst. 3 pism 0 zak .c. 250/2000
Sb):
1. Identiflkace osob zastupujicich pravnickou osobu s uvedenim pravniho duvodu zastoupeni

2. ldentiflkace osob s podilem u zadatele

3. ldentifikace osob, v nichZ ma zadatel pnmy podil, vcetne vfse tohoto podilu
1 Osoba

1

IVyse podflu

Spolupracujici subjekty a partnefi projektu

OPP MHMP 2018
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v

,

II. CAST 0 PROJEKTU
Nazevakce

Po pis akce/ povinna strucna charakteristika projektu zde (vice v bode 3 Dokumenty k zadosti)

Ucel, na kterj bude dotace vyu.Zita

Termin konani projektu

IDen zahajeni

I

IDen ukonceni

Misto konani v Praze
Misto komini
c.p.

Ulice
Obec
M~stska

cast

I
,

C.o.l

PSC

Praha

v

I

Cast obce I

v

POLOZKOVY ROZPOCET PROJEKTU
die cl. 107 Smlouvy o fungovani EU bude dotace poskytovana v rezimu de minimis v souladu s na.fizenim Komise ES
1407/2013 ze dne 18. 12.2013 o potiZiti clanku 107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropske unie na podporu de minimis
(t]redni vestnik Evropske unie L352/1, 24. 12. 2013).

Celkove predpokladane naklady na realizaci projektu v hi. m.
PrazevKc
(v bode c. 3 Dokumenty k zadosti uved'te podrobny poloZkovf rozpocet
mildadu)

SOUHRN predpokladanych nakladu v
Kc
(v bod~ c. 3 Dokumenty k zadosti uved'te
podrobny poloZkov:Y rozpocet nakladu)

ZPUSOBILE NA:KLADY CELKEM v Kc
POZADOVANA cASTKA v Kc
POZADOVANA CASTKA v%

Celkove predpokladane pnjmy z realizace projektu v hi. m.
PrazevKc
(v bode c. 4 Dokumenty k zadosti uved'te rozpis predpokhidanych prijmu)

0

SOUHRN predpokladanych pnjmu v Kc
(v bode c. 4 Dokumenty k zadosti uved'te rozpis
pi'edpokladanych pi'ijmu)

PREDPOKLADANE P:RiJMY v Kc

(napf. prodej publikaci, propagacnich materialu, dary nadaci,
nadacnich fondu a z podnikatelske sfery, dotace/granty ze statniho
rozpoctu, zahranicni zdroje (ambasady, kulturni centra, Culture
2000), jine - specifikujte)

OPP MHMP 2018
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Financni prostredky z rozpoctu hlavniho mesta Prahy posky
nazev projektu a poskytovatele financniho pnspevku):

tnute v letech 2015, 2016 a 2017 (uved'te castku v Kc,

OAn o ONe

Gran t hi. m. Prahy Gestlize ANO, uved'te jednotlive)
Nazev projek tu

Rok

Hlavni mesto Praha (odbor
MHM P)

Posk.ytnuta
castk avKc
0

Celkem

cet mestske casti hl. m. Prahy. Ceske
Financni prostfedky z jinych vefejnych rozpocru CR (napi'. rozpo
(uved'te castku v Kc, nazev projektu a
republiky. Evropske unie) poskytnute v letech 2015, 2016 a 2017
poskytovatele financniho pnspevku):

Financni prost fedky z jinych vefejnych rozpocru CR Gestlize ANO,

uved'te

jednotlive)
Poskytovatel

Nazev projek tu

Rok

OAn o ONe
Poskytnuta
castka v Kc
0

Celkem

etem grant u hi. m. Prahy, v roce
Informace o dalsfm moznem financovanf akce, ktera je pfedm
hl. m. Prahy, Ceske republiky,
2018 z jinych vefejnych rozpocru (napi'. rozpocet mestske casti
uved'te jednotlive) *):
Evropske unie a jine vei'ejne zdroje financovam). Gestlize ANO,
OAn o ONe

Rok

Nazev
verejnopravniho
subjektu, u ktereho
bude pozadano o
financni prostredky

Nazev grantoveho
programu

Drub praci

Poiad ovana
castka podpory
vKC

2018
0

Celkem

Jmeno

Pravdivost udaju uvedenych stvrzuji svjm podpisem:
Podpis vlastnika:
• Fyzicka osoba
Pnjm eni
• Pravnicka osoba (podepisuje statutami zastupce/ci
pravnicke osoby - die vjpisu z verejneho rejsffiku)

v

dne
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HLAVNf MESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY

Pi'iloha c. 1

Odbor pamatkove pece

PLNAMO C
pro zadatele o grant hi. m. Prahy
(tento vzor plne mocije pro podani zadosti o grant hl. m. Prahy jedinym akceptovate lnjm)
ZMOCNITE L
Pn\vni forma

ICO

Nazev vlastnika

Die

Datum narozeni
Jmeno

.

cz

Titul pi'ed jmenem
Titul za jmenem

Pi'ijmeni

c.p.

Ulice

PSC

Obec
Mestslci cast

C.o.

I

Ctvrt' (Kat. 6zemi)

Zahranicni adresa

Statutarni zastupce zmocnitele (podle rypisu z vefejneho rejstfiku, resp. jineho dokladu)
Titul pi'ed jmenem

Jmeno

Titul zajmenem

Pi'ijmeni

I

Funkce

zplnomociiuje
ZMOCNENC E (ktecy SvYm podpisem plnou moe pfijima)
Pnl.vni forma

ICO

Nazev vlastnika

DIC cz

Datum narozeni
Titul pi'ed jmenem

Jmeno

Titul za jmenem

Pi'ijmeni

c.p.

Ulice

PSC

Obec
Mestslci cast

C.o.

I

Ctvrt' (Kat. 6zemi)

Zahranicni adresa

Statutarni zastupce zmocnence (podle rypisu z vefejneho rejstfiku, resp. jineho dokladu)

I

Jmeno

OPP MHMP 2018

Titul pi'edjmenem I

5

I

Titul za jmenem I

Pfljmeni
Funkce

k:
- Zastupovani ve veci podani zadosti o grant hl. m. Prahy v roce 2018

Oano One

- Podpisu verejnopnivni smlouvy o poskytnuti ucelove dotace- grantu hl. m. Prahy na rok 2018

Oano One

- Prevzeti verejnopravni smlouvy o poskytnuti ucelove dotace - grantu hl. m. Prahy na rok 2018 stejnopisu c. 5

Oano One

- Zastupovani ve veci potvrzeni spnivnosti faktur a zaverecneho vynctovani v roce 2018

Oano One

- Zastupovani ve veci odstoupeni od smlouvy o poskytnuti ucelove dotace - grantu hi. m. Prahy na
rok2018

Oano One

Datnm, misto a overeny podpis zmocnitele: 4

Datnm, misto a overeny podpis zmocnence:

4Podpis/y, vcetne ovefeni, pfipojite pouze na vytistenou podobu pine moci

111
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Pi'iloha c. 2
"'

,

,

v

,

CESTNE PROHLASENI
zadatel, svjm podpisem potvrzuje, ze:
1. nema nevypofadaoe zavazky vi:tci hi. m. Praze, statnimu ci dalsim verejny.n rozpoctfun, nemame nedoplatky na
danich ani na verejnem zdravotnim a socialnim pojisteni.
2. die Cllinku 2 odst. 18) Narizeni Komise (EU) c. 65112014 ze dne 17. 6. 2014 jako zadatel o podporu neni
,podnikem v obtiZich", ktecym se rozumi podnik, v jehoz pnpade nastane alespoiijedna z nasledujicich okolnosti:
a) V pfipade spolecnosti s rucenim omezenYm. (ktera neni maiYm. nebo sti'ednim podnikem a jejiz existence
nepresahuje ti'i roky nebo -pro ucely zpi'tsobilosti pro rizikove fmancovani- ktera neni malYm. nebo sti'ednim
podnikem do sedmi let od jeho prvniho komercmbo prodeje, jefiZ je na zaklade hloubkove kontroly provedene
vybranYm. fmancnim zprosti'edkovatelem zpi'tsobily pro investice v oblasti rizikoveho fmancovani), kde v di'tsledku
kumulace ztrat doslo ke ztrate vice nez poloviny upsaneho zakladniho kapitalu. Tento pnpad nastava, kdyz je
rysledek odecteni kumulovanych ztrat od rezerv (a vsech dalsich prvki't, jez se obecne povafuji za kapital
spolecnosti) negativni a svou rysi prekracuje polovinu upsaneho zakladniho kapitalu. Pro ucely tohoto ustanoveni se
za ,spolecnost s rucenim omezenYm." povafuji zejmena formy podniki't uvedene v pnloze I smemice 2014/34/EU(1)
a ,zakladni kapital" zahmuje pfipadne jakekoli emisni azio.
b) V pripade spolecnosti, v niz alespoii nektefi spolecnici pine ruci za zavazky spolecnosti (ktera neni maiYm. nebo
sti'ednim podnikem a jejiZ existence nepresahuje ti'i roky nebo - pro ucely zpi'tsobilosti pro rizikove fmancovani ktera neni malYm. nebo sti'ednim podnikem do sedmi let od jeho prvniho komercniho prodeje, jefiZ je na zaklade
hloubkove kontroly provedene vybranYm. financnim zprosti'edkovatelem zpi'tsobily pro investice v oblasti rizikoveho
fmancovani), kde v di'tsledku kumulace ztrat doslo ke ztrate vice nez poloviny jejiho kapitalu zaznamenaneho v
ucetnictvi teto spolecnosti. Pro ucely tohoto ustanoveni se za ,spolecnost, v niz alespoii nekteri spolecnici pine ruci
za zavazky spolecnosti" povafuji zejmena formy podniki't uvedene v priloze II smemice 2014/34/EU.
c) Jestlize vi:tci podniku bylo zahajeno kolektivni upadkove fizeni nebo tento podnik spliiuje kriteria vnitrostatniho
prava pro zahajeni kolektivniho upadkoveho rizeni na zadost srych veriteli't.
d) Jestlize podnik obdrzel podporu na zachranu a zatim nesplatil pi'tjcku nebo neukoncil zaruku nebo jestlize obdctel
podporu na restrukturalizaci a stale se na nej uplatiiuje plan restrukturalizace.
e) V pi'ipade podniku, ktery neni maiYm. nebo sti'ednim podnikem, kde v uplynulych dvou letech:
1) ucetni pomer dluhu spolecnosti k vlastnimu kapitaluje vyssi nez 7,5 a
2) pomer 6.rokoveho kryti hospodarskeho v)fsledku spolecnosti pred 6.roky, zdanenim a odpisy (EBITDA) je nizsi
nez 1,0.
3. jako zadatel neni podnikem, vuci nemuz byl vystaven inkasni pfikaz v navaznosti na rozhodouti Evropske
komise, jimZ je podpora prohlasena za protipravni a nesluciteinou s vniti'nim trhem.
4. souhm poskytnucych financnich prosti'edki't z verejnych rozpocti't v ramci cele CR (napr. Ministerstva kultury CR,
samosprav mest, mestsk)fch casti a obci, fonduli't EU) ve svem souhmu nepfekroci \jsi celko\jch nakladu
schvaleneho projektu hi. m. Prahou (predmetu dotace ),
5. udaje v zadosti 0 dotaci a jejich pfilohach a v cestnych prohlasenich odpovidaji skutecnosti vcetne toho, ze podana
predepsana elektronicka verze formulate (format zfo) je shodmi s podanou tistenou verzi, a Zadatel souhlasi s
uverejnenim techto udaji't pro informacni poti'eby hi. m. Prahy,
6. bude dodrzovat ,Zasady pro poskytovani neinvesticnich ucelorych dotaci hi. m. Prahy k ryroci 100 let vzniku
samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky v roce 2018".
7. souhlasi se zpracovanim s\jch osoboich udaju (jmeno, pfijmeni, datum narozeni, adresa trvaleho pobytu) hl.
m. Prahou ke vsem ukonum souvisejicim s timto dotacnim fizenim (plati pouze pro fyzicke osoby), die
pfislusnych ustanoveni zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaji't, ve zneni pozdejsich predpisi't, a to v ramci
Ukomi souvisejicich s projednavanim Radou/Zastupitelstvem HMP, jakoz ina intemetorych strlinkach HMP, a to po
dobu nezbytnou k projednavani teto zadosti a k realizaci rozhodnuti pi'islusneho organu poskytovatele a dale po dobu,
po kterou je poskytovatel povinen die platne pravni upravy dokumenty obsahujici osobni udaje pnjemce
zpracovavat/archivovat.
Pravdivost udaju uvedenych stvrzuji s\jm podpisem: 5

OPP MHMP 2018
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.Jmeno

v

Pnjmeni

Pod pis (podepisuje vfhradne zadatel):
• Fyzicka osoba
• Pnivnicka osoba (podepisuje statutarni zastupce/ci
pnivnicke osoby- dle vYJ>isu z vefejneho rejstfiku)

dne
1/1

"

;,
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Pfiloha c. 3
v

,

'"'

'"

v

CESTNE PROHLASENI ZADATELE 0 PODPORU V REZIMU DE MINIMIS
Obchodni jmeno I Jmeno iadatele
Sidlo I Adresa iadatele

IC I Datum narozeni
1. Zadatel prohlasuje, ie jako U.cetni obdobi pouZiva

o kalendarni rok
o hospodarskf rok
zacatek

konec

V pfipade, Ze behem predchozich dvou U.cetnich obdobi doslo k prechodu z kalendarniho roku na rok
hospodarskj anebo opacne, uved'te tuto skutecnost vypsanim ucetnich obdobi, ktera byla pollZita (napr. 1. 4. 201331. 3. 2014; 1. 4. 2014- 31. 12. 2014)

2. Podniky propojene s iadatelem o podporu
(Podle pmvidel vefejne podpory lze za podnik povaZovat jaicykoliv subjekt, ktecy provadi hospodarskou l:innost, tedy nabizi na trhu zbozi
nebo slu:lby, a to bez ohledu na pravnl formu tohoto subjektu)

Zadatel o podporu se povaiuje za propojeny s jinymi podniky, pokud i tyto subjek.ty mezi sebou maji nektelj z
nasledujicich vztahu:
(Bliz§i informace o propojenem podnik.u naleznete v METODICKE PRiRUCCE k aplikaci pojmu ,Jeden podnik" z pohledu pmvidel
podpory de minimis.)

a)
b)
c)

jeden subjekt vlastni vice nez 50 % hlasovacich prav, ktera nalezeji akcionarum nebo spolecnikum, v jinem
subjektu;
jeden subjekt rna pnivo jmenovat nebo odvolat vice nez 50 % clenu spravniho, fidiciho nebo dozorciho organu
jineho subjektu;
jeden subjekt rna pravo uplatiiovat vice nez 50% vliv v jinem subjektu podle smlouvy uzav:i'ene s dan:Ym
subjektem nebo die ustanoveni v zakladatelske smlouve nebo ve stanovach tohoto subjektu;

jeden subjekt, ktecy je akcionarem nebo spolecnikem jineho subjektu, ovlada sam, v souladu s dohodou
uzav:i'enou s jin9rni akcionari nebo spolecniky damSho subjektu, vice nez 50% hlasovacich prav, nalezejicich
akcionarum nebo spolecnikfun, v danem subjektu.
Subjekty, ktere maji s zadatelem o podporu jaicykoli vztah uvedeny pod pism. a) a.z d) prost:i'ednictvim jednoho nebo
vice dalsich subjektii, se take povafuji za podnik propojeny s Z:adatelem o podporu.

d)

Zadatel prohlasuje, ze

0 neni ve vfse uvedenem smyslu propojen s jin"Ym podnikem.
0 je ve ryse uvedenem smyslu propojen s nasledujicimi podniky:
Obchodni jmeno podniku

ICO

Sidle

3. Zadatel prohlasuje, ze podnik (zadatel) v soucasnem a 2 predchazejicich ucetnich obdobich
0 nevznikl spojenim podniku ci nabytim podniku.
0 vznikl spojenim (ruzi splynutim) nize uvedenych podnikii. (Viz§ 62 zakona c. 125/2008 Sb., o pfememl.ch obchodnlch
spolecnostl a dru:lstev, ve zneni pozdej§fch pfedpisu.)

OPP MHMP 2018
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u/ii. (Viz§ 61 zakonac. 125/2008 Sb.)

(ffizi sloucenim) prevzal jmeni.........niZe uvedeneho/ych. podnik
0 nabytim
.............................................................................................................................

ICO

Vyse uvedene zmeny spocivajici ve spojeni ci nabyti podnikii
0 jsou jiZ zohledneny v Centralnim registru podpor maleho rozsahu.
0 nejsou zohledneny v Centralnim registru podpor maleho rozsahu.

cb ucetnich obdobich
4. Zadatel prohlaSuje, ze podnik (iadatel) v soucasnem a 2 pfedchazejici
243 zakonac. 125/2008 sb.)
0 nevzn ikl rozdelenim (rozstepenim nebo odstepenim) podniku. (Viz§
0 vznikl rozdelenim niZe uvedeneho podniku:
ICO

Obchodni jmeno podniku
Sidlo

s pouzita. (Pokud by na zaklade pfevzat)lch cinnosti
a prevzal jeho cinnosti, na nez byla drive posk.ytnuta podpora de minimi
pomemyro zpiisobem na zaklade ucetni hodnoty vlastniho
nebylo mome dHve poskytnute podpory de minimis rozdelit, rozdeli se podpora
1407/2013, c. 1408/2013 a c. 717/2014). )
kapitiilu novjch podnikii k datu ucinku rozdelenf (viz cl. 3 odst. 9 naffzenf c.

Podniku (Zadateli) byly prideleny misledujici (drive poskytnute) podpory
Poskytovatel
Castka vKc

Datum posk.ytnuti

Vyse uvedene zmeny spocivajici v rozdeleni podnikii
0 jsoujiz zohledneny v Centralnim registru podpor maleho rozsahu.
0 nejsou zohledneny v Centralnim registru podpor maleho rozsahu.
5. Zadatel niZe svjm podpisem
dobrovolne;
potvrzuje, ze v:Yse uvedene udaje j sou presne a pravdive a jsou poskytovany
strativniho procesu poskytnuti podpory
se zavazuje k tomu, ze v pnpade zmeny predmetnych iidajii v priibehu admini
h, ktere u nej nastaly;
de minimis bude neprodlene informovat poskytovatele dane podpory o zmemic
eni ve smyslu zakona c. 10112000 Sb., o
souhlasi se zpracovanim sv:Ych osobnich udajii obs8Zenych v tomto prohlas
v souladu se zakonem c. 215/2004
rozsahu
ochrane osobnfch iidajii, ve zneni p. p., za ucelem evidence podpor maleho
e v:Yzkumu a v)'voje, ve zneni p.
podpor
o
Sb., o uprave nektecych vztahii v oblasti vei'ejne podpory a o zmene zakona
o uprave nektecych vztahii v oblasti
Sb.,
4
2q1200
p. Tento souhlas udeluji spravci (Spriivcemje koordinaeni organ ve smyslu zakona c.
p.) a zpracovateli (Zpracovatelemje poskytovatel podpory de
vefejne podpory a o zmene zakona o podpofe vjzkumu a vjvoje, ve menf p.
ne v tomto prohlaseni, a to po celou dobu 10 let
minimis.), kter:Ym je blavni mesto Praha, pro vsechny iidaje obs8Ze
c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich
ode dne udeleni souhlasu. Zaroveii si je Zadatel vedom sv:Ych prav podle zakona
udajii.

Jmeno

Pfijmeni

Podpis a razitko (pokud je soucasti podpisu zadatele)

'
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DOKUMENTY K ZIDOST I 0 UCELOv Y NEINVESTICNi GRANT:
1. Doklad o pravni subjektivite vlastnika - je-li .zadatel pnivnickou osobou je nezbytne dolozit identifikaci
- osob zastupujicich pnivnickou osobu s uvedenim pravniho diivodu zastoupeni,
- osob s podilem v teto pnivnicke osobe,
- osob, v nichZ rna pfimy podil, a o rysi tohoto podilu,
Uplny v:YPis z verejneho rejstriku (original nebo kopie s overenimjej i pravosti) ne starsi 1 mesice od doruceni zadosti,
pricemz z tohoto dokladu musi bYt zrejme, kdo jedna za pravnickou osobu, neni-li tato skutecnost z dokladu patrna, je
nutneji dolozitjin:Ym zpiisobem (napr. kopiijmenovaciho dekretu), vzdy s overenim pravosti tohoto dokladu. Je-li pro
ziskani v:YPisu z verejneho rejsti1.1ru poU.Zit dalkov:Y pristup, je tento dokument predkladan pouze ve verzi vefejne listiny
ne starsi lmesice od doruceni zadosti (tzn s overenim konverzi na CzechPoint).

2. Vfpis z Zivnostenskeho rejstfiku- Zivnostenske opravnenije -li .zadatel fyzickou osobou podnikajici, dolozi
opravneni k podnikam, je-li to zvlastnim pravnim predpisem stanoveno - v:YPis ze zivnostenskeho rejstriku ne starsi 6
mesicii, a to v originale nebo fotokopii s overenim jeji pravosti. Fyzickev osoby bez zivnostenskeho opravneni predlqzi
osvedceni o registraci dane spolu s daiiov:Ym identifikacnim cislem (DIC ).

3. Podrobny popis projektu (max. 3 strany), na ktecy bude ucelova neinvesticni dotace poU.Zita (v pnpade pfiznani
dotace bude tato priloha tvofit pfilohu smlouvy). Zadatel vyplni tak, aby podrobny popis byl srozumitelny a konkretni.

4. Doklad o povoleni konanf akce na vefejnem prostranstv i- povoleni zaboru verejneho prostranstvi, povoleni
uzivani verejne plochy v ramci akce- projektu, ktecy je predmetem dotace hl. m. Prahy (tento dokladje mome dolozit
ex post)

5. Celkove pfedpoklad ane naklady na realizaci projektu s komentafem - vzorova tabulka je k dispozici ke sta.zeni
na internetove strance http://pamatky.praha.eu (zalozka Granty, sekce Dotacni program k 100. vfroci vzniku
Ceskoslovenska). Zadatel podrobne speci:fikuje udaje uvedene v casti Celkove planovane naklady.

6. Celkove pfedpoklad ane pfijmy z realizace projektu s komentafe m- vzorova tabulkaje k dispozici ke staZeni na
internetove strance http://pamatky.praha.eu (zalozka Granty, sekce Dotacni program k 100. ryroci vzniku
Ceskoslovenska). Zadatel podrobne speci:fikuje Udaje uvedene v casti Celkove plimovane prijmy rozpoctu.

7. Kopie dokladu o zfizeni bankovniho uctu nebo potvrzeni pfislusne hanky (penezniho ustavu) o vedeni
bankovniho uctu, na ktecy bude dotace poukazana.

8. Oduvodnen i podani zadosti o dotaci (strucne vysvetleni duvodu podani zadosti o spolufinanc ovani projektu I
akce z vefejnych zdroju) s uvedenim data a podpisu fudatele (eventualne osoby poverene)

9. Ostatni dokumenty, vztabujici se k zadosti o dotaci (napr. fotogra:ficka dokumentace, gra:ficke navrhy
propagacnich materialu a dalSi doklady k upresneni zadosti 0 dotaci)

OPP MHMP 2018
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POZNAMKY K VYPLNENi ZADOSTI A PR.i:LOH:
Pri volbe odpovedi: ANO I NE zadatel oznaci vybranou momost.
Jestlize Zadatel (fyzicka osoba, pnivnicka osoba,) nezplnomocnijinou osobu kjednani a vyrizovani zadosti, rna se za to,
ze bude veskere Ukony vyfizovat osobne.
Zadost (v tiStene a elektronicke podobe), ke ktere nebudou dolozeny vfse uvedene doklady die Zasad. nebo ve
ktere nebudou vyplneny poiadovane udaje. bude v souladu s Clankem m. odst. 4 a 5 Zasad bez dalsiho
posuzovani navdena k neyyhoveni.

Potvrzeni o elektronickem podani zadosti

OPP MHMP 2018
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Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017
Časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky a grantového programu k tomuto výročí
1. Ustavující zasedání Komise RHMP
(schválení programu, návrh termínů jednání, schválení vyhlášení grantového programu a s tím
související – Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy, požadavky na formální náležitosti
žádostí o grant hl. m. Prahy, časový harmonogram)
termín: červen 2017
2. zasedání Komise RHMP
(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)
termín: červenec 2017
Vyhlášení grantového programu (usnesením RHMP)

termín: září 2017

I. termín (I kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy

termín:

lhůta pro podávání žádostí o grant začne běžet 30tý den ode dne následujícího po dni
zveřejnění grantového programu na úřední desce hl. m. Prahy. Ukončení podávání žádostí
v rámci I. termínu je do 15. 11.2017
3. zasedání Komise RHMP
(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)
termín: listopad 2017
Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
termín: prosinec 2017
Předložení návrhu grantů ke schválení na jednání RHMP/ZHMP
termín: leden 2018
Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl
usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy
Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP
termín: únor 2018

II. termín (II kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy
termín: do 31. 1. 2018

3. zasedání Komise RHMP
(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)
termín: únor 2018

1

Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
Předložení návrhu grantů ke schválení na jednání RHMP/ZHMP

termín: březen 2018

termín: duben 2018
Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl
usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy
Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP

termín: květen 2018

III. termín (III kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy
termín: do 30. 3. 2018

4. zasedání Komise RHMP
(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)
termín: duben 2018
Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
termín: květen 2018
Předložení návrhu grantů na jednání RHMP / ZHMP

termín: červen 2018

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl
usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy
Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP

termín: červenec 2018

IV. termín (IV kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy
termín: do 31. 5. 2018
5. zasedání Komise RHMP
(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)
termín: červen 2018
Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
termín: červen 2018
2

Předložení návrhu grantů na jednání RHMP / ZHMP

termín: září 2018

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl
usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy
Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP

termín: říjen / listopad
2018

V. termín (V kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy (mimořádný termín podávání žádostí
o grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč)
termín: do 15. 9. 2018
6. zasedání Komise RHMP
(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)
termín: září 2018
Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
termín: říjen 2018
Předložení návrhu grantů na jednání RHMP / ZHMP

termín: říjen / listopad
2018

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl
usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy
Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP

termín: říjen / listopad
2018

Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na
podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 (viz čl. VIII, bod 5 zásad)
dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení zbývajících termínů k podávání
žádostí o grant hl. m. Prahy.
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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. Jejich pracovní nasazení a osobní statečnost, zasazené do
doby výrazných světových politických změn, vedly ke vzniku státu s plně demokratickým
vládním systémem. Přes četná další narušení v následujících letech tak započal vývoj české
státnosti v invencích vnímaných občany dnešní republiky. 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.
V souvislosti s tímto významným celorepublikovým výročím jsou Radě hl. m. Prahy předkládány
rámcové vize, ideové záměry a směry, kterými by se oslavy výše zmíněného výročí měly ubírat.
Tyto vize byly formulovány v rámci prvních dvou jednání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu a 25 let České republiky. Vize jsou součástí přílohy č. 1
k usnesení a zápisy z jednání Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky jsou součástí přílohy č. 1 a přílohy č. 2
k důvodové zprávě.
Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh vyhlášení dotací - grantů hl. m. Prahy k výročí 100
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018. Tento
návrh včetně souvisejících dokladů byl dne 28. 6. 2017 projednán na I. ustavujícím zasedání
Komise RHMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České
republiky (dále jen Komise RHMP), jejíž zřízení bylo schváleno usnesením RHMP č. 1555 ze
dne 20. 6. 2017. Současně se zřízením Komise RHMP Rada hl. m. Prahy schválila návrh, aby
odbor památkové péče MHMP byl garantem a koordinátorem příprav oslav těchto výročí za hl.
m. Prahu a ředitel odboru památkové péče MHMP, Mgr. Jiří Skalický, byl ustaven jako kontaktní
osoba hl. m. Prahy, a to v úzké spolupráci s odborem kultury a cestovního ruchu MHMP,
odborem komunikace a marketingu MHMP, odborem hospodaření s majetkem MHMP a odborem
Archiv hl. m. Prahy MHMP.
Návrh na vyhlášení grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého
státu a 25 let České republiky na rok 2018 obsahuje:
− zásady k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky
v roce 2018 (dále jen Zásady na rok 2018) – příloha č. 2 k návrhu usnesení,
− vzorovou Žádost o grant hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého
státu a 25 let České republiky v roce 2018 – příloha č. 3 k návrhu usnesení,
− časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 (dále jen Harmonogram na rok
2018) – příloha č. 4 k návrhu usnesení.
Návrh vyhlášení grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a
1

25 let České republiky na rok 2018 vychází ze Základní metodiky pro evidenci grantů hlavního
města Prahy na MHMP, schválené usnesením RHMP č. 195 ze dne 31. 1. 2017. Návrhy, které se
předkládají Radě hl. m. Prahy k projednání a ke schválení, vycházejí z pravidel, souvisejících
s novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Dále jsou stanoveny podmínky při poskytování grantů v režimu „de minimis“.
Jedná se o projekty, u kterých budou naplněny znaky veřejné podpory. Pokud při poskytnutí grantu
hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky
v roce 2018 (dále jen grant) budou naplněny znaky veřejné podpory, pak 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. Pro
posouzení, zda budou naplněny znaky veřejné podpory či nikoli, je každý žadatel povinen vyplnit a
doložit Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, které tvoří přílohu č. 3 k Žádosti
o grant hl. m. Prahy na rok 2018. Tato podmínka je uvedena i v čl. IV. odst. 1 zásad na rok 2018.
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 budou muset žadatelé všechny požadované doklady dodat jak v elektronické, tak i identické
tištěné podobě s tím, že elektronickou podobu žadatel zašle ze svého počítače přímo do programu
GRANTY, který je pro grantová pracoviště při zpracovávání žádostí o grant povinný. Tištěná
podoba bude vycházet z konečné elektronické verze a žadatelem bude podána na některou
z podatelem MHMP v termínu podávání žádostí o grant dle časového harmonogramu grantového
řízení.
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. Granty se poskytují z rozpočtu hl. m. Prahy v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu hl. m.
Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na příslušný kalendářní rok.
Zápis z ustavujícího jednání Komise RHMP ze dne 28. 6. 2017, o projednání výše zmíněného
návrhu, který je přílohou č. 1 k důvodové zprávě.
Zápis z 2. jednání Komise RHMP ze dne 28. 7. 2017, o projednání připravovaných akcí a schválení
ideologických vizí k výročí, je přílohou č. 2 k důvodové zprávě. Součástí daného zápisu je Zápis
ze setkání externích subjektů k organizaci oslav výročí, ze dne 20. 7. 2017 včetně přehledu
připravovaných projektů.
Návrh vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – grantu na rok
2018 bude Radě hl. m. Prahy předložen k projednání a ke schválení současně s návrhem na udělení
grantů hl. m. Prahy v roce 2018, a to po projednání ve věcně příslušné Komisi RHMP a následně
ve věcně příslušném Výboru ZHMP.
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Zap is
z I. ustavujiciho zasedani Komise RHMP k vjroci 100 let vzniku samostatn eho
ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky
Pfitomni:

Jan Wolf; Adriana Krmicova; lng. et Ing. Jana Berkova; Plk. Mgr. Michal Burian,
Ph.D.; Ing. Michal Ha5ek; Martin Churavy, cand. soc.; Mgr. Vlastimil Jezek; Mgr. Jifi
Skalicky; Plk. gst. PhDr. Eduard Stehlik, Ph.D, MBA; doc. Mgr. Jaroslav Sebek, Ph.D;

Omluveni:

PhDr. Daniela Bffzova; br. MUDr. Pavel Budinsk)', Ph.D., MBA; Mgr. Frantisek
Cipro; PhDr. Lukas Kaucky; Doc. PhDr. Michal Stehlik, Ph.D.; Mgr. Simona
Vladikova

Prizvani:

Be. Karel Kucera; Ing. Jitka Kyselakova, Mgr. Katerina Buresova

Datum a cas: 28. cervna 2017; 9.30-10.45 hod.
Misto:

Prostredni salonek primatorky W. m. Prahy, 2. patro, mistnost 246, Marianske
namesti 2, Praha 1

Bod 1 - Zahajeni
Jan Wolf, predseda Komise RHMP k vY!oci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a
25 let Ceske republiky (dale jen Komise RHMP), pnvital jeji cleny a dalsi zlicastnene a v 9:30 hod.
zahajil jednaru. lirroven pozadal o predstaveni jednotliryc h clenu a zlicastnenych. Ole jednaciho radu
komisi Rady W. m. Prahy schvaleneho usnesenim RHMP c. 1983 ze dne 14. 11. 2000 predseda
konstatoval, ze Komise RHMP je usnasenischopna. Sdelil, ze hlavnirn prograrnem tohoto zasedani
Komise RHMP je pffprava oslav vY!oci 100 let vzniku sarnostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let
Ceske republiky a dale projednaru podkladu souvisejicich s vyhlasenim dotaci W. m. Prahy k vJ'roci
100 let vzniku sarnostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky v roce 2018. K tomuto
ucelu byly pfftomnY'm spolecne s pozvankou zaslany potrebne materialy.
Predseda Komise RHMP nechal hlasovat o prograrnu.
Pani primatorka pozadala o rozsireni programu Komise RHMP o bod cykajici se stanoveni vizi teto
Komise RHMP ,co oeekavame od oslav, jake by oslavy mely mit ideory zamer ci smer". Program
byl na zaklade zadosti rozsiren o bod 2 (Stanoveni vizi oslav vJ'roci). Komise RHMP souhlasi
s navrhem rozSifeni prograrnu jednaru.

Usneseni c. 1 - Komise RHMP souhlasf s navrienjm rozsffenfm programu jednani.

•

1

Usneseni bylo prijato

Bod 2- Stanoveni vizi oslav ryroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let
Ceske republiky v roce 2018
Na zaklade noveho bodu programu jedmini Komise RHMP byla zapocata diskuse, ktera zahrnovala
predstavy a vize oslav nejen za Komisi RHMP, ale take za hl. m. Prahu. Bylo sdeleno, ze Ministerstvo
kultury CR bylo povereno vedenim oslav s tim, ze celkove na oslavy je pocitano s vjdaji ze statniho
rozpoctu ve vjsi 350 mil. Kc.
Zaznela informace, ze probehlo setkaru pftspevkovjch organizaci mesta, ze ktereho vyplynulo, ze
centrem oslav hl. m. Prahy bude Obecni diim, ktery bude vyu:Zit na co nejvetSi prezentaci s tim, ze
krome jineho probehne v jeho prostorach vjstava originahi a kopii dokumenru z let 1918-1993.
Reditel OPP MHMP sdelil, ze se pnpravuje koordinacni schtizk:a s termfnem 20. 7. 2017, na ktere
budou reseny a projednavany planovane akce za hl. m. Prahu.
Panf primatorka upozornila, ze stale nejsou stanoveny vize oslav, se kteryrni by se Rada hl. m. Prahy
mohla ztotoznit. Pan Sebek navrhl propojit oslavy "vjroci v CR s oslavami na Slovensku. Z pozice
AV CRje vytvaren koncept cesko-slovenskych oslav s tim, ze vize spolecnych oslav rna smysl a take
politickou podporu. A V CR rna rozjednane projekty se Senatem, a to konkretne pftpravu vjstavy a
konference.
Pan Jezek v reakci na predchozi prispevek p. Sebka upozornil na skutecnost, ze pohled na udalosti
roku 1918 nenf v Ceske a Slovenske republice toto:Zny, a upozornil, ze tento jev by mohl organizaci
spolecne koordinovanych oslav komplikovat.
Pan Burian doporucil koncepci oslav rozdelit na nekolik hlavnich temat s tim, ze se zapoji Narodni
muzeum v Praze, Narodni muzeum v Bratislave, Narodni tech. muzeum, Vojensky historicky ustav
spolu se Spnivou pra:Zskeho hradu a Ceskou postou (vjstava v jizdarne pra:Zskeho hradu na tema
statni symbolika) a dalsi.
Pani primatorka navrhuje propojit historicke udalosti s vjznamnY'mi osobnostrni, ktere vygenerovaly
spolecne zeme CR a SR (tzv. deti CR a SR let 1918- 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti.
Vize, jak by se spolecenstvi melo vyvinout. Stmelujicim prvkem by melo bYt heslo: ,jsme hrdi na
Prahu a Cesko, chceme demonstrovat jednotnost, budoucnost Prahy a statu" jako spolecnou
demonstraci jednoty.
Pan Burian pnpomenul vjznamnou ulohu spolku (Cs. obec legionarska, Sokolove, Orlove,
Banicnicke spolky aj.) a osobnosti, navazanych na spolky. Pan predseda zminil take ulohu skol, ktere
se budou venovat vzdelavaci casti - vzdelavacim programfun.
Panf primatorka na zaver diskuse vyzvala cleny Komise RHMP k dalsimu aktivnimu pristupu pn
hledaru a definovaru vizi per rollam.

Usneseni c. 2 - Komise RHMP se shod/a, ie v ramci vizi oslav budou stanoveny 3 ideove smery, ktere
budou kopirovat priority hi. m. Prahy s tim, ie tyto vize - smery budou po schvaleni cleny Komise
RHMP pfedloieny Rade HMP ke schvaleni.

• Usneseni bylo pfijato
2

Bod 3 - Vyhhiseni dotacniho programu hi. m. Prahy na rok 2018 - proj ednani navrhu Zasad
na rok 2018, formulare zadosti o dotaci hi. m. Prahy a casoveho harmonogramu
Predseda Komise RHMP predal slovo rediteli odboru pamatkove pece MHMP, aby predstavil
podklady pro vyhlaseni dotacrubo programu k ryroci 100 let vzniku samostatneho
ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky v roce 2018. Reditel odboru pamatkove pece
MHMP seznamil pfftomne s podklady vztahujicimi se k vyhlaseni dotaci hl. m. Prahy na rok 2018.
Jedna se o:
•
•
•

Z3sady k ryroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky
na rok 2018;
Formular Zadosti o dotaci hl. m. Prahy k ryroci 100 let vznik:u samostatneho
ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky na rok 2018;
Casory harmonogram dotacru'ho rizeni k ryroci 100 let vzniku samostatneho
ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky na rok 2018.

Usneseni C. 3 - Komise RHMP bere na vedomi dokumenty souvisejici s vyhlasenim dotacniho
programu k vfroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky na
rok 2018. Jedna se o:
• Zasady k vfroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky
na rok 2018;
• Formulaf Zadosti o dotaci hi. m. Prahy k vfroci 100 let vzniku samostatneho
ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky na rok 2018;
• Casovf harmonogram dotacniho fizeni k vfroci 100 let vzniku samostatneho
ceskos/ovenskeho statu a 25 let Ceske republiky na rok 2018.
Komise RHMP doporuci/a pfedlozit tyto materialy Rade hl. m. Prahy ke schvaleni.

• Usneseni bylo pi'ijato
Pi'isti jednani Komise RHMP, planovane jako diskusni forum, se uskutecni 28. 7. 2017 v 9.00
hod. v salonku primatorky, Marianske namesti 2/2, Praha 1, s tim, ze teze- podklady k diskusi
budou vsem rozeslany spolu s pozvankou.
Nasledne jednani Komise RHMP se predpoklada doe 25. 8. 2017.
Zaroven j e organizovana koordinacni schiizka externich ucastniku oslav s terminem 20. 7.
2017' na kterou jsou vsichni zvani.
--

Jednaru, s podekovanim za aktivni pffstup clemi Komise RHMP, ukoncil Jan Wolf.

V Praze dne 28. 6. 2017
3

Zapsala; Ing. Jitka Kyselakova

~ -

Ovefil: Be. Karel Kucera - zastupce tajemnice Komise RHMP

Odsouhlasil: Mgr. Jiii SkalickY- feditel OPP MHMP
Schv:ilil: Jan Wolf- predseda Komise RHMP

(
Priloby:

Program zasedcini Komise RHMP
Prezencni listina
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I. ustavujici zasedani Komise RHMP k ryroci 100 let vzniku samostatneho
ceskoslovenskeho statu a 2s let Ceske republikv

v azena pani, vazeny pane,
svolavam I. ustavujici zasedani Komise RHMP k v;Troci 100 let vzniku
samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky (dale jen Komise
RHMP) na 28. 6. 2017 v 9.30 hod.
Zasedani Komise RHMP bude probihat v prostfednim salonku primatorky hl. m.
Prahy, v 2. patfe, mistnosti c. 246, Marianske namesti 2, Praha 1.
Program:
1.
2.

3.
4.

Pfivitani vsech clenu a uvodni slovo pfedsedy Komise RHMP
Vyhlaseni dotacniho programu hl. m. Prahy na rok 2018 projednavani navrhu:
• Zasad pro poskytovani dotaci hl. m. Prahy k v;Troci 100 let
vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let
Ceske republiky v roce 20 18
• F ormulaf zadosti o dotaci hl. m. Prahy k ryroci 100 let
vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let
Ceske republiky
• Casoveho harmonogramu dotacniho fizeni k ryroci 100 let
vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let
Ceske republiky v roce 20 18
Diskuse a hlasovani k pfedlozenemu navrhu
Rilzne

P RA H A
PRAGUE
P R A GA
P RA G

Zap is
z II. zasedani Komise RHMP k vyroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a
25 let Ceske republiky
Pfitomni:

Jan Wolf; Mgr. Adriana Krmicova, MBA; Plk. Mgr. Michal Burian, PhD.; Ing. Michal
Ha5ek; Martin Churav)', cand. soc.; Mgr. Vlastimil Jezek; Mgr. Jili SkalickY; doc.
Mgr. Jaroslav Sebek, Ph.D; PhDr. Daniela Bfizova; Mgr. Frantisek Cipro; Doc. PhDr.
Michal Stehlik, Mgr. Simona Vladikova

Omluveni:

Ing. et Ing. Jana Berkova; br. MUDr. Pavel Budinslcy, PhD., MBA; PhDr. Lukas
Kauclcy; Plk. gst. PhDr. Eduard Stehlik, Ph.D, MBA;

Prizvani:

Karel Kucera; Mgr. Katenna Buresova; PhD.; Ing. Milan MojZis;

Datum a cas: 28. cervence 2017; 9:00-9:45 hod.
Misto:

Prostfedni salonek primatorky hl. m. Prahy, 2 patro, mistnost 246, Marianske
namestf 2, Praha 1

Bod 1 - Pfivitani pfitomnych clenu
Radni Jan Wolf privital cleny Komise RHMP a seznamil je s programem, ktery byl nasledne
konsenzualne pnjat.
Bod 2 - Prezentace vizi navrhu clenu Komise RHMP k dotacnimu programu hi. m. Prahy na
rok 2018 s tematem vyroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske
republiky
Mgr. Jili SkalickY seznamil cleny OPP s vizemi dotacniho programu, shrnucymi do techto bodii:
a) Propojit oslavy V)lroci v CR s oslavami na Slovensku s poukazamm na fakt, ze pohled
na udalosti roku 1918 neni v Ceske a Slovenske republice totofuy.
b) Koncepci oslav rozdelit na nekolik hlavnich temat s tim, ze do nich budou zapojeny
vsechny vyznamne kulturni a muzejni instituce (NM, SPH, NTM, CP atd.) a zaroveii
pnpomenout V)lznarnnou ulohu Spolkii (Cs. obec legionarska, Sokolove, Orlove,
Baracnicke spolky aj.) a osobnosti, navcizanych na Spolky.
c) Zapojit skoly, ktere se budou venovat vzdelavaci casti - vzdelavacim programiim.
d) Propojit historicke udalosti s V)lznarnn:Ymi osobnostmi, ktere vygenerovaly spolecne zeme
CR a SR (tzv. deti CR a SR let 1918 - 1993), jako reflexe minulosti a vize budoucnosti.

Bod 3- Diskuze, riizne
Radni Jan Wolf informoval cleny Kornise RHMP o setkaru zastupcii externich subjektii, ktere se
uskutecnilo ve ctvrtek 20. cervence z duvodu zlepseni koordinace oslav V)lznamnych v:Yroci v roce
2018 a ve snaze predejit terminov)'m kumulacim chystanych udalostf. Zapis ze setkam externich
1

subjektii Gehoz soucasti je uplny seznam akci chystanou v Praze v roce 2018) je pnlohou tohoto
zapisu.
V ramci setkaru extemich subjektii bylo feseno tez vytvoreni zastfesujiciho loga pro oslavy v roce
2018, ktere zajist'uje CzechTourism. Blizsi informace jsou uvedeny v pnslusnych bodech Zapisu ze
setkaru extemich subjektii.
'
Mgr. Jin Skalicky- informoval cleny Komise RHMP, s ohledem na absenci zastupce OKM MHMP,
o chystanem setkaru zastupcii OKM MHMP, Prague City Tourism a CzechTourism, na kterem rna
bYt dohodnut postup marketingoveho zajisteni oslav v nasledujicim roce. Jednim z temat tohoto
setkaru bude take dohoda na spolupraci pn tvorbe merchandisignu.
PhDr. Daniela Bnzova ocenila zpiisob, jaicym Komise RHMP akcentuje ryznam skol pfi oslavach
ryznarnnych vY"roci v roce 2018.
Mgr. Jifi SkalickY informoval cleny Komise RMHP o zameru OPP prezentovat plany oslav
ryznarnnych ryroci na veletrhu cestovniho ruchu Holiday World v Praze a SLOVAKIATOUR v
Bratislave. Primatorka Adriana Krnacova v souvislosti se snahou koordinovat organizaci oslav se
zastupci Slovenske republiky navrhla jeste pred cestou na SLOVAKIATOUR oslovit zastupce mest
ci radnic a zkusit s nimi domluvit urcitou formu spoluprace. Predevsim jde o mesta, ktera
participovala na udalostech v roce 1918 - jako pfiklad uvedJa mesto Martin. Ing. Milan MojziS
nasledne informoval o ceste LEGIOVLAKU CSoL na Slovensko 1. srpna 2018. Tato cesta se
uskutecni ve spolupraci s vladou a ministerstvem obrany Slovenske republiky. Ing. Milan Mojzis
nabidl Komisi RHMP, ze behem cesty pokusi komunikovat se zastupci slovenske strany a zjistit, jake
jsoujejich predstavy o pnpadne spolupraci pfi organizaci oslav.
Radni Jan Wolf, v souvislosti s bodem 2 - d) tohoto zapisu, upozornil na projekt PCT, ktera rna zamer
pfipravit aplikaci mapujici ryznamna mista a osobnosti Ceskoslovenske republiky, s akcentem na rok
1968. Primatorka Adriana Krnacova zdiiraznila, ze podobny projekt by mel obsahnout ryznamne
osobnosti celeho 20. stoleti.
Mgr. Jm SkalickY potvrdil, ze OPP MHMP bude fungovat jako centralni misto, kam se budou hlasit
vsechny chystane akce souvisejici s oslavami. Na stranky MHMP bude umisten odkaz, ktecy
organizatory akci pfesmeruje na webove stranky Prague City Tourism obsahujici vsechny potfebne
informace.
Jednaru, s podekovanim za aktivni pnstup clenii Komise RHMP, ukoncil Jan Wolf.
Termin pristiho jednani Komise RHMP bude domluven v nasledujicich cydnech per rollam.

V Praze dne 28. 7. 2017

/L-Ovffila: Mgr. Simona Vladikova - ~emnice komise RHMP ~

Zapsal: Be. Karel Kucera

Odsouhlasil: Mgr. Jifi SkalickY - reditel OPP MHMP
Schvalil: Jan Wolf- predseda K9mise RHMP
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Pnloha:
Program zasedaru Komise RHMP
Prezencni listina
Zapis ze zasedani externich subjekru
Pfehled projektU
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II.

zasedani Komise RHMP k vfroci 100 let vzniku
0
samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske
republiky

v azena pani, vazeny pane,
svolavam II. zasedam Komise RHMP k vy-roci 100 let vzniku samostatneho
ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky (dale jen Komise RHMP) na:

28. 7. 2017 v 9.00 hod .

Zasedam Kornise RHMP bude probihat v prostrednim salonku primatorky hi. m.
Prahy, v 2. patre, mistnosti c. 246, Marianske namesti 2, Praha 1.
Proe;ram:

1.
2.

3.
4.

Privitani pritomnych clenu
Prezentace vizi navrhu clenu Komise RHMP k dotacnimu
programu hl. m. Prahy na rok 2018 s tematem ryroci 100 let
vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske
republiky
Diskuse a hlasovam k predlozenym navrhiim
Riizne

Jan W o If

predseda Kornise Rady HMP

Komise RHMP k V'{rocf 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky

Prezencni listina, 28. cervence 2017
Clenove komise

Podpis

/

Jan Wolf
Adriana Krnacova
Mgr. Lukas Kaucky

omluv;n//

Ing. Michal Hasek
Mgr. Jifi Skalicky
Ing. et Ing. Jana Berkova

If

v

I

f (1

v

omluvena

Mgr. Frantisek Cipro
Martin Churavy, can d. soc.
Plk. gst. PhDr. Eduard Stehlik, Ph.D., MBA
Doc. Mgr. Jaroslav Sebek, Ph.D.
PhDr. Daniela Bfizova
Doc. PhDr. Michal Stehlik, Ph.D.
Mgr. Vlastimil Jezek
br. MUDr. Pavel Budinsky, Ph.D, MBA

/

~mluve~

Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.
Mgr. Simona Vladikova
Ing. Milan Mojzis
Karel Kucera

{j-.

-

Zap is
ze setkani externich subj ektii k organizaci oslav ryroci 100 let vzniku samostatneho
ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske r epubliky
Pritomni:

Jan Wolf; Ing. et Ing. Jana Berkova; Plk. Mgr. Michal Burian, PhD.; Mgr. Jin
Skalicky; doc. Mgr. Jaroslav Sebek, PhD.; PhDr. Daniela Bnzova; Mgr. Frantisek
Cipro; PhDr. Doc. PhDr. Michal Stehlik, PhD.; PhDr. Anna Matouskova; doc. Dr. et
Ing. Jill Fajt, PhD.; Mgr. Karel Ksandr; Ing. arch. Nadezda Goryczkova; Veronika
Wolf; Mgr. Radana Koppova; Lenka Martinkova; Kriscyna Bzenecka; Jiii Charfreitag,
DiS.; Mgr. Hynek Stfitesky; Tamara Hegerova

Omluveni:

Mgr. Adriana Krnacova, MBA; Mgr. Simona Vladikova; br. MUDr. Pavel Budinsk)',
PhD., MBA; Petr Slepicka; Plk. gst. PhDr. Eduard Stehlik, PhD.; MBA; doc. Ing.
Monika Palatkova, PhD.; Dominik Duka; Ing. Jiii Houdek; Mgr. Zdenek Freisleben;
Mgr. Vlastimil Jezek; Mgr. Vladimir Uhlik;

Prizvani:

Karel Kucera; Ing. Jitka Kyselakova

Datum a cas: 20. cervence 2017; 13:00 - 14:30 hod.
Misto:

v Salonku primatorky hl. m. Prahy v 1. patfe Skodova palace, mistnost c. 135;
Jungmannova 35/29, Ill 21 Praha 1

Bod 1 - Zahajeni a predstaveni
a) Setkaru externich subjekru zahajil radni pro oblast kultury, pamatkove pece, vystavnictvi a
cestovniho ruchu hl. mesta Praha pan Jan Wolf. Pnvital vsechny pntornne a nasledne je ve
spolupnici s i'editelem OPP MHMP Mgr. Jifim Skalick:Ym seznamil s postupem Magistratu
HMP ve veci organizace oslav ryroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a
25 let Ceske republiky - zi'izenim pi'islusne Kornise RHMP a snahou prosadit do rozpoctu
mesta na pi'iSti rok financni castku v objemu 35 000 000 Kc do tohoto dotacniho programu.
b) Radni Jan Wolf pozadal pntomne o kratke pi'edstaveni pnpravovanych projektti a pnpadne
navrhy na doplneni seznamu externich subjektti, se kterymi bude vhodne oslavy kooperovat.

Bod 2- Predstaveni plano chystanych akci jednotlirych instituci na rok 2018 a dalSi informace
a) PhDr. Anna Matou8kova informovala cleny plena o postupu Ministerstva kultury, konkretne
zi'izeni mezirezortni komise, ktera rna koordinovat oslavy v ramci Ceske republiky, a tez
vzniku souhrnne databaze projektti, diky niz bude moine pi'edchazet kumulaci projekru a akci
v urcicych terminech. Tez informovala o skutecnosti, ze z rozpoctove rezervy statniho
rozpoctu bude z rozhodnuti vlady na podporu udalosti spojenych s pfipominanim trojice
ryznarnnych ryroci (1918, 1968, 1993) uvolneno vice nez 400 000 000 Kc.
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b) Radni Jan Wolf pozadal pntomne zastupce jednotlirych instituci o knitkou prezentaci, ve
ktere byly pfedstaveny plany akci souvisejici s oslavami v-yroci priSti rok. Jednotlive
pnspevky jsou shrnuty v tabulce v pfiloze 2.
c) Be. Kriscyna Bzenecka (Prague City Tourism) nabidla vsem pfitomnym asistenci pfi
prezentaci chystanych akci k oslavam v-Yroci. Zajemci mohou kontaktovat bud' pfimo Be.
Kriscynu Bzeneckou, ktera zastava pozici koordinatorky projektu ,oslavy 100 let republiky
2018", pripadne recepci PCT.
a. Be. Kriscyna Bzenecka
telefon: +420 221 714 153
e-mail: k.bzenecka@prague.eu
b. Recepce Prague City Tourism
telefon: +420 221 714 714
e-mail: tourinfo@prague.eu, recepce@prague.eu
d) Mgr. Radana Koppova informovala pfitomne o zastfesujicich aktivitach CzechTourism,
k nimZ se predevsim radi vytvofeni zastfesujiciho loga (toho casu ve vyvoji), vytvoreni
jednotneho vizualniho stylu a kreativniho konceptu (zahrnujici jak graficky styl, tak vytvofeni
zastfesujiciho televizniho spotu), vytvoreni zastfesujiciho webu (toho casu ve fazi vyvoje) a
nakup reklamniho prostoru, ktery by mohl bYt poskytnut vsem zucastnenym subjektilrn.
e) Ing. et. Ing. Jana Berkova nabidla mofuost prezentovat chystane akce na plochach mestskeho
mobiliare. Pozadat o zapujceni plochy lze na teto adrese:
a. http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuj i_ resit/zivotni_ situace/reklamni_plochy/index.html
Odbor komunikace a marketingu je zaroveii v pnpade potfeby schopen zajistit distribuci
reklamnich materialu do mestskych casti.
Bod 3 - Diskuze

a) Radni Jan Wolf informoval o planovanych prezentacich chystanych praiskych oslav
v-Yznamnych v-yroci v Bratislave na festivalu cestovniho ruchu Holiday World ana dalSich
festivalech obdobneho zarnereni na lizerni Ceske republiky.
b) Vyznarnna cast nasledujici diskuze byla venovana informaci zastupkyne CzechTourism o
pfipravach zastfesujiciho loga. Mgr. Radana Koppova podala informaci, ze logo by melo bYt
dokoncene ve druhe polovine zari ajeho uZivaru bude umofueno bez omezeni organizatorum
vsech aktivit vazanych na pnpomenuti ci oslavu ryznamnych v9'roci. Na otazku, zda grafika
loga bude odkazovat na cesko-slovenslcych charakter v-Yroci, nebylo mofue v okamiiku
konaru setkaru odpovedet, protoze jeho priprava je zatim ve fazi pfed zverejneni zadaru.
Poiadavkem vsak bude jeho neutralita a mofuost zcela univerzalniho vyuiiti. Take z tohoto
duvodu Mgr. Radana Koppova odrnitla uvahy, zda by nebylo mofue pro chystane logo
vytvofit specialni modifikaci pro vyuiiti v prostfedi Prahy.
c) Radni Jan Wolfnasledne pozadal vsechny pfitomne, aby v nasledujicich mesicich maxima.Ine
spolupracovali s Magistratem HMP a informovali OPP o vsech pfipravovanych a
organizovanych udalostech, stejne tak jako 0 pnpadnych zmenach v terminech, mistech ci
obsahorych naplnich udalosti jiz nahlasenych. OPP bude tyto informace vnaset do pfehledne
2

tabulky chystanych pra.Zsk)'ch akci, kteni bude vsem institucim k dispozici. Radni Jan Wolf
zdfuaznil, ze mimo organizacni ryznam je hlaseni chystanych akci zasadni take pro
koordinaci integrovaneho zachranneho systemu Prahy.
d) V navaznosti na predchozi bod zapisu pfipomnela PhDr. Anna Matouskova, ze podobnou
iniciativu v celorepublikovem mentku bude vyvijet tez Ministerstvo kultury CR - behem
mesice srpna by mela vzniknout souhrnna databaze vsech pfipravovanych projekru. Vstup do
ni s mo:Znosti uprav bude poskytnut dotcenym institucim, vcetne Magistratu HMP.
Jednani, s podekovanim za aktivni pnstup pozvanym hosttirn, ukoncil Jan Wolf.

V Praze dne 24. 7. 2017

Zapsal: Karel Kucera

1

j/ ----

Schva!il: Jifi SkalickY- feditel OPP MHMP

0{

Pnloha: Prezencni listina, PreWed projektU (tabulka)
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100. v-Yrocf vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let ~eske republiky

Prezencni listina, 20. cervence 2017
Pod pis

"
ve komise
Cleno

-

Jan Wolf
Adrian a Krnac ova

- --

(
)

A ~,L

/

nO)wdi<V~
llv IJ

/

Mgr. Jiri SkalickY

\l

/._____

Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

omluven

br. MUDr. Pavel B udinsky, Ph.D., MBA
Mgr. Vlastimil Jezek

0'/--{~AJ

Doc. PhDr. Michal Stehlik, Ph.D.

(Jill
I

~

T2?fw~

PhDr. Danie la Brizov a
Doc. Mgr. Jarosl av Sebek, Ph.D.

~<{)ej~"'

I

Plk. gst. Eduar d Stehlik, Ph.D., MBA

nmluv en

Petr Slepic ka

omluv en

PhDr. Anna Matou skova

4~_/
omluv ena

doc. Ing. Monik a Palatkova, Ph.D.
doc. Dr. et Ing. Jiri Fajt, Ph.D.

c----1 "b /
·~

Mgr. Karel Ksand r

l

omluven

Domin ik Duka
In g. arch. N adezd a Goryc zkova

V"'\

f!J?~
l--"

Ing. Jiri Houde k

omluv en

Mgr. Zdene k Freisle ben

omluv en

Mgr. Franti sek Cipro

<=~4~

100. v-Yrocr vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25 let Ceske republiky

ce 2017
Prezencni listina, 20. cerven
---------,
Ing. et Ing. Jana Berkov a
Veronika Wolf
rtc,~ 1 SCM..

Mgr. Radana Koppo va
Lenka Martin kova

tJ i tfl
ornluven

Mgr. Vladim ir UhJ fk

·~~ D-.(~ I

Kristyn a Bzenec ka

)//'/7

Mgr. Simona Vladik ova
Karel Kucera
Ing. Jitka Kysela kova

omJuvena

!/- --

Prehled projektu k vjroci 100 let vzniku samostatneho ceskoslovenskeho statu a 25let Ceske republiky v roce 2018

Kdo

Co

Kdy

Narodnl galerie v Praze

Vystava P rvn i r epublika

podzim 2018

Narodru galerie v Praze

Expozice o vizmilnf kultufe 1968 s lidskou tvaff

ffjen 2018 - 20 19/2020

lnstitut um~ni - Divadelni ustav

Vystava- Cesk8 divad elni fotog ra fie

Ceska ti lhannonie

Mimoi'adny koncert k vyr<Kf republiky

28. zMf 2018

Ceska filhannonie

Talentova soutef- SoutU pro mlade ~eske interp rety a skladatele

2018

Ceska tilharmonie

Hi koncerty - Pfihody li§ky Bystrou§ky v Praze a New Yorku

17., 18., 19., fijna 2018

Ceska tilhannonie

Kolekce nahravek CD- Dvofak (duchovnf skladby), Martino (komplet symfonii)

2018

Ceska tilhannonie

Putovnf multimedialni vystava- Bedfich Smetena- Ma vlast

20 18 + moroost pokraeovani

· Ceska tilharmonie

Celodennf serie koncertiim - Cesko-slovensky hudeboi den na Hradbnskem nam&ti

I. ~erven 2018

CzechTourism

Tourfilm -festival tilmti s cestovatelskou tematikou

I. fijna 2018

CzechTourism

Veletrh cestovnfho ruchu- Holiday Wor ld

15.- 18. unora 2018

CzechTourism

lntegrovana komun ika~ni kampai'\- Komunikace 100 let zalouni Ceskoslovenska

Ieden - listopad 20 18

Narodni divadlo

Publikace- Cinohra ND 1989- 2016

I. f'fjen 2018

Narodnl divadlo

Premiera ~inohry- 100 let CR- RUKOPISY

I. f'ijen 20 18

Narodni divadlo

Premiera opery - I 00 let CR- LIBU~E

I. f'fjen 2018

Narodni divadlo

Premiera baletu - Jiff Kylian - Balet Narodniho divadla: Slavnostnf pfedstaveni

I. f'fjen 20 18

Narodnf divadlo

Prezentace ~eske opery - Ceslu\ opera v ramci The Opera Platform

?

Narodnl divadlo

Slavnostni koncert ~esko-slovenske vzjjemnosti

?

Narodnf divadlo

Pf'fspevek einohry ND k vyznamnemu vyroci - 100 let CR

?

Narodnf divadlo

Oslava 60 let vyznamne kultumf instituce - 100 CR a 60 vyro~i Laterny magiky

?

Narodnf zemMelske muzeum, s.p.o .

Akce pro vefejnost - Vstup do muzea v jubilejnim roce zdarma

srpen 2017 - I . prosince 2018

Narodnf zemed~lske muzeum, s.p.o .

Vystava - Jubilejni vystava expozice v NZM

2017 -2018

Narodni zemM~Iske muzeum, s.p.o.

Propagace aktivit spojenych s jubileem

srpen 20 17 - I . prosince 20 18

Narodni zemMelske muzeum, s.p.o .

Konzervace, restaurovani a preparovani sbirkovych pfedmitu k jubilejnimu roku

2017 -2018

kv~ten

- c:\erven 20 18

Narodni

zemM~Iske

muzeum, s.p.o .

Publikace k jubilejnfmu roku

2018

Narodni

zemM~Iske

muzeum, s.p.o.

Vystava - Pffbih zemidilstvf - v§e mezi zemf a talifem

2017 -2018

Narodni zem~d~ l ske muzeum, s.p.o.

Vystava - Zemidi litvf

podzim 2017
- - -- - - - - - - - - - - - - - -- -

Kdo

Co

Kdy

Narodnf zemM~Iske muzeum, s.p.o.

Vystava - Lesnictvi

jaro 2018

Narodnl

zemM~Iske

muzeum, s.p.o.

Akce - Bylinny vikend

?

Narodni

zemM~Iske

muzeum, s.p.o.

Vystava - Spotfeba a zemfdflstvi

zan 2018

Narodnl zem!d~lske muzeum, s.p.o.

Vystava - O brazy ze ~robarovi sbirky

srpen 2017-2018

Narodni filmov)' archiv

Pl'epis a vydani filmu na DVD - Krize

?

Narodni filmov)' archiv

Vydanl restaurovanych filmu Jana Kfiieneckeho na DVD

?

Narodnl filmov)' archiv

Putovnl pfehlidka teskoslovenskych filmu- Film ve znameni 100

?

Narodnl filmovy archiv

Lokalizace, pfeklad do AJ, tisk knihy- Jan Trnka, Dljiny ~eskoslovenskeho filmoveho archivnictvi

?

Narodnl filmovy archiv

Digitalnl restaurovanl a distribuce filmu- Zborov

?

NJPOS

Celostatni aktivita- Kde domov muj?- V§esokolsky slet- kulturni ~ast

I. - 7. tervence 20 18

Narodnl muzeum

Vystava - Cesko-slovensk8 I Slovensko-~esk8 vystava

ffjen 2018- zMI2019

Narodnl muzeum

Publikace- Publikace k Ceskoslovensku

?

- -- -
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padiJm.2018

Ministerstvo obrany

SLAVNOSTNI VOJENSKA PREHLIDKA s pfedpokllldanym zapojenim dallicb slot.ek IZS

28. ffjna 2018

Ministerstvo obrany

Statnf pietnf akt u Narodnfbo pamatnfku na Vitkovf

28. ffjna 2018

Ministerstvo obrany

Slavnostnf vojenslu\ pffsaba na Hradlanskim nam&tf

28. tfjna 2018

Ministerstvo obrany

Doprovodna panelova vystava pfed budovou G~

I. ffjna 2018

Ministerstvo obrany

Publikace - Sto let armaidy

podzim2018

Ministerstvo obrany

Slavnostnf vojenski nAstupy

-- - -

--

-

-

·

-

-- -

Pamatnik narodnfho plsemnictvl

Tydenni cyklus pfednMek - Padesafna patou (50 na 5)

t

2011

t ·~w-......ll"•••fOb~·•·• _...DUJa~ <;
..

.

:-.

2018

__ 28._!ijn_a~0_1_8 _____
I. kvl\tna 2018

j

Kdy

Co

Kdo

2018

Pamatnfk narodnfho pisemnictvi
Pamatnfk narodnlho pfsemnictvl

Vystava a publikace- Na§e F r ancie

Kdo

Co

~erven

Kdy

Um~leckopri'Jmyslove

muzeum v Praze

Vystava a publikace- Krasna j izba a Drubtevnl prace 1929 - 1936

Um~leckoprumyslove

muzeum v Praze

Vystava a publikace - Vystava J osef Koudelka

Ministerstvo zahrani~nich v~cf

Literarnl sout~!-

- zMf 20 18

D~ictvl ~eskeho

~erven

- tljen 20 18

prosinec 2017- ~erven 2018
2018-2019

jazyka a literatury

Jednonizove projektove vyb~rove tizeni- Mezinarodnl souvislosti roku 1968

leto 20 17 - 20 18

l:sOL

Putovni vystava - Legiovlak

3. listopadu 2018

l:sOL

Narodnf pout' na Vftkov~

28. Hjna 20 18

l:sOL

Historicka ~list- Slavnostnl vojensk8 pfehlfdka

28. fijna 2018

Ministerstvo zahrani~nich

v~ci

---

l:sOL

lnforma~nf

centrum o

~s.

I. prosince 20 18

legilch

l:sOL

Konference -Ceskoslovenske legie v boji za samostatny stat a jejich odkaz v 21. stol.

I. listopadu 2018

l:sOL

Vystava cyklu- Cesta legionafe

I. prosince 2018

l:sOL

Publikace- Stru~ne d~jiny ~eskoslovenskych legil 1914- 1920

I. zAH 2018

l:sOL

Pietnl akt v Praze na Petfin~ - Vyro<!f iimrtf M. R. ~tefanika

l:sOL
l:sOL

3.

Pietni akt v Praze na Ol~anech- Pfipomlnka 100. vyro<!l boju italskych legil na fece
Pietni akt v Praze na Ol~anech-

kv~tna

Piav~

Pfipomlnka 100. vyro<!l boju italskych legil u Doss Alta

2018
I

?
21.

'

zarr 20 18

l:sOL

Pietni akt- Pfipomfnka 100. vyro<!i boju francouzskych legil u Terronu a Vouziers

23. tijna2018

l:sOL

Pietni akt - Pfipomfnka 100. vyro<!f pfijetf deklarace SNR pro ~eskoslovensky stat

31. tijna 2018

l:sOL
l:sOL

Pietnl akt v Praze na Vltkov~- Pfipomfnka 100. vyro<!f odevzdanf praporu a pflsahy
Pietni akt v Praze na Vltkov~- Pfipomfnka 100. vyro<!f boju vystoupenl legif proti bol§evikum

l:sOL

Pietnl akt na Vitkov~- Pfipomfnka 100. vyro~f uzavfenl pflmUf a

l:sOL
l:sOL

Vydavani deniku ~s. Legionaru Ptedna~kova ~innost-

ukon~enf

Pam~ti ~eskoslovenskych

I. sv~tove vatky

Jegionaru

Tradice boju za na§i svobodu

30.

~ervna

2018

27.

kv~tna

20 18

I I. listopadu 2018
3. prosince 201 8
I. prosince 20 18

CsOL

Branna soutH- Republika

I. tijna 2018

l:sOL

Branna sout~f - Legie

5. ~ervna 2018

'

Vf7.JaimnY 6stav .tivoeiiM vtrobY
Vtzkumnt tJstav tivoeilnl vtrobY

PmbUcb a ..eM stab- Pftblla potnvla
Odborn1 semiMf -lav.U.ytroba v
l:sR

t. mwa20tl

Vojensky historicky ustav

Projekt (cyklus vystav)- Zaloteno 19 18

2018

Vojensky historick)' ustav

Vystava archivni spravy Prafskeho hradu (sou~ast cyklu Zaloteno 1918)

!eden 2018

Vojensky historicky ustav

Vystava- Doteky ~eske statnosti (sou~ast cyklu Zaloteno 1918)

bfezen 2018

Vojensky historick)' ustav

••••tllf

Vystava- Stnit na hradl pratskem

(sou~ast

I. f8na2018

cyklu Zaloteno 1918)

I

I

~ervenec 20 18

Vojensk)' historicky ustav

Vystavni projekt- Zrozeni statu

podzim 2018

Vojensk)' historick)' ustav

Zpfistupnlnf audiovizualniho dldictvi

podzim 2018

Vyzkumny ustav rostlinne vyroby

Dozinky a seminar - Rozvoj zemMllskeho vyzkumu od roku 1918 do

sou~asnosti

c~-~~ISWi---·~ r ~~--~ oe;~-·ltt - •;nsza~ot.ealllildaddokuleaebtadovyMJ.e

I

2018

l. z6H201 8

Exportni garanCnf a poji~ovacf spol.

Konference - Tradi~nf ~eske finny stale dobyvajf svlt

Ministerstvo vnitra

Mezimirodni konference - Vznik CSR v mezinarodnim kontextu

24. - 26. fijen 2018

Ministerstvo vnitra

Mezim1rodni konference - Vyvoj statnfch hranic

17 .- 18 . kv~tna2018

Ministerstvo vnitra

Mezinarodni konference - Ctvrtstoleti spolu

28. -29. bi'ezna 2018

Ministerstvo vnitra

Mezinarodni konference- Ceskoslovenske a i!eske ustavy ve vichru 20. stoleti

Ministerstvo vnitra

Mezinarodni konference - Vyvoj statopravniho uspofadanf

13.- 14. zai'i 2018

Ministerstvo vnitra

Vystava - Desky zemske

8. !edna - 4. unora 20 18

Ministerstvo vnitra

Vystava - Praha - hlavni mlsto i!eskeho/i!eskoslovenskeho statu

19. unora- II . bi'ezna 2018

Ministerstvo vnitra

Vystava- Vyvoj statnich branic

26. bfezna - 20. kv~tna 20 18

Ministerstvo vnitra

Vystava- Arcbiv i!eske koruny

Ministerstvo vnitra

Pi'ehlidka- 100. vyroi!i Dne vzniku samostatneho i!eskeho statu

?

Ministerstvo vnitra

Slavnostn i slib pfislu~n iku HZS CR- 100. vy roi!i Dne vzniku samostatneho ~eskeho statu

?

Ministerstvo vnitra

Voj enska pi'ehlldka- 100. vyro~i vzniku republiky

28. lijna 2018

Ministerstvo vnitra

Vystava historicke techniky- 100. vyro~i Dne vzniku samostatneho ~eskeho statu

kv~en

I

Ci zMi 2018

13. - 14.

4. ~ervna

~ervna

-

I.

?
- - - - - - - - - --- - - --

4

I

-

2018

I

~ervence

I

I
- -- - ---~
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NPMK JAK

Vystava- Skola v dob~ I. republiky

duben- kv~ten 2018

NPMK JAK

Publikace- Skolstvf za prvnf ~eskoslovenske republiky

2 . polovina 20 18

NPMK JAK

Kdv

Mezinarodni konference- Nova vycbova a novy §kola v nove

Evrop~

duben 2018 - 2019

NPMK JAK

Vystava- Dopady udalostf r. 1968 a normalizace na oblast ~eskoslovenskeho §kolstvf

2. polovina 2018

Masarykuv ustav

Zpffstupninf knihovny T. G . Masaryka

20 17 - 2020
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2. polovina2018

I

I

28.ffjna2018

I

Filosoficky ustav AV CR

Mezinarodnl konference- lntelektua love a moe

1. zati 2018

Univerzita Karlova

Slavnostnf shromatd~nf zastupcu akademicke obce a zastupcu vefejne sfery

5. dubna 2018

Univerzita Karlova

mezinarodnf ceny Karla IV. a

~estnych

doktoratu

j aro 2018

Univerzita Karlova

Vystava - 100 pfedm~tu z archivu Univerzity

2018

Univerzita Karlova

Publikace- Univerzita ve slufbach republiky

Hjen 2018

Univerzita Karlova

Slavnostnf shromatd~nf zastupcu akademicke obce

25. Hjna 20 18

Univerzita Karlova

---·--

Ud~lovanf

~tsky

den

?

Univerzita Karlova

Open air festival k oslavam vzniku republiky

15. zilfi

Univerzita Karlova

Komentovane prohlidky budov UK

27. a 28. fljna

5

Kdo

Co

Kdy

Historicky ustav AVCR

Konference

zati 2018

Historicky ustav AV CR

Vystava ve ValdJtejnske zahrad~

?

Historicky ustav AV CR

Konference k roku 1938

zatl2018

Historicky ustav AV CR

Konference k roku 1948

unor2018

6

