Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy se předkládá na základě usnesení Rady HMP č. 531 ze dne
28.4.2009 návrh na poskytnutí finančních prostředků žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a
č. 2 tohoto usnesení v celkové částce 16.280.000,- Kč, a to v jednotlivých případech
nepřevyšujících částku 2.000.000,- Kč na rok 2011 v rámci Partnerství hlavního města Prahy
v oblasti kultury a volného času. V tomto návrhu usnesení je v příloze č. 1 doporučena
finanční podpora projektům, které nemohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými
státy EU, jsou především lokálního charakteru a určeny českému návštěvníkovi či divákovi,
případně se jedná o projekty přehlídkového typu, kdy účast na nich je věcí prestižní a je
vyloučeno ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Tyto projekty jsou neziskové.
V příloze č. 2 tohoto návrhu usnesení je projektům doporučena finanční podpora v režimu „de
minimis“, a to rovněž v jednotlivých případech nepřevyšujících částku 2.000.000,- Kč na rok
2011 v rámci Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času. Pokud byly
projekty finančně podpořeny v minulých letech, nedochází ani po započtení nyní navrhované
částky k překročení limitu „de minimis“.
Dále se navrhuje předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na poskytnutí finančních
prostředků formou daru žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení v celkové částce
20.500.000,- Kč. Poskytnutím uvedených částek dojde k naplnění ust. § 59 odst. 3 písm l) z.
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad
2.000.000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, které náleží do působnosti Zastupitelstva hl.
m. Prahy.
Projekty „Festival spisovatelů Praha 2011“ (poř. č. 4), „Pražského jaro 2011“ (poř. č.
12) a „Festival Dvořákova Praha“ (poř. č. 35) mají prestižní charakter, zachovávají si vysokou
obsahovou a organizační úroveň a jsou předmětem veřejného zájmu. Jejich realizací nemůže
být ohrožen obchod mezi ČR a členskými státy EU, neboť v oblasti pořádání mezinárodních
festivalů neexistuje obchodní výměna. V těchto případech se nejedná o veřejnou podporu.
Projektu „1. uvedení hry: Radek Balaš: MARILYN MONROE – premiéra, Divadlo Bez
zábradlí 2011“ (poř. č. 1) se doporučuje finanční podpora v režimu „de minimis“. Žadatel již
získal v roce 2011 při partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času finanční částku
ve výši 1.000.000,- Kč na festival „Slovenské divadlo v Praze – 16. ročník“. Poskytnutím
navrhované částky proto dojde i u tohoto žadatele k naplnění výše uvedeného ust. § 59 odst. 3
písm l) z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Projekty uvedené v příloze č. 3 jsou neziskové a po
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započtení navrhovaných částek k podporám z minulých let nedojde u žadatelů uvedených
v této příloze k překročení limitu „de minimis“.
V tomto návrhu usnesení se doporučuje v přílohách č. 1-3 přijetí partnerství v oblasti
kultury a volného času v celkové částce 36.780.000,- Kč. Finanční prostředky se navrhuje
poskytnout na základě úpravy rozpočtu – snížením neúčelové rezervy kapitoly 1016, § 6409 a
zvýšením běžných výdajů OZV MHMP kapitoly 0662, § 3392 – partnerství o částku
36.780.000,- Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty formou darovací smlouvy, jejíž vzor
byl schválen výše uvedeným usnesením Rady HMP. Výbor pro kulturu a památkovou péči
ZHMP doporučil částky projektům na svém 4. zasedání dne 2.3.2011.
Zastupitelstvu hl. m. Prahy bude předložena upravená důvodová zpráva k projektům
uvedeným v příloze č. 3 tohoto návrhu usnesení.
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