
 

 

Důvodová zpráva 

Radě hlavního města Prahy se předkládá návrh na úpravu rozpočtu, a to snížení 

neúčelové rezervy kapitoly 1016, § 6409 celkem o 2.000.000,- Kč, snížení běžných výdajů 

OZV MHMP kapitoly 0662, § 3319 – služby o 2.300.000,- Kč a zvýšení běžných výdajů 

OZV MHMP kapitoly 0662, § 3392 – partnerství o částku 4.300.000,- Kč. 

V tomto tisku se dále navrhuje na základě usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 

28.4.2009: 

1) Poskytnutí finančních prostředků žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto usnesení 

v celkové částce 100.000,- Kč, kterou nebude převýšena částka 2.000.000,- Kč na rok 2012 

tomuto subjektu v rámci Partnerství hlavního města Prahy. Finanční podpora je v tomto 

případě určena projektu, který nemůže ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy 

EU, je lokálního charakteru a určen českému návštěvníkovi. U tohoto projektu je vyloučeno 

ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU, nejedná se o veřejnou podporu, neboť projekt 

nesplňuje kumulativně všechny znaky veřejné podpory podle Článku 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Finanční prostředky budou poskytnuty dle Přílohy č. 1 Usnesení 

Rady HMP č. 531 ze dne 28.4.2009, a to formou darovací smlouvy, jejíž vzor byl schválen 

jako Příloha č. 2 téhož usnesení. Žadatel při podpisu smlouvy prohlásí, že při započtení 

veškerých příjmů (dotace, sponzorské dary, vstupné atd.) bude projekt neziskový. 

2) Poskytnutí finanční částky ve výši 4.200.000,- Kč v rámci Partnerství hl. m. Prahy 

v oblasti kultury a volného času žadateli Obecní dům, a. s., se sídlem náměstí Republiky 

1090/5, 111 21 Praha 1 – Staré Město, IČO: 27251918, a to na projekt Obecní dům 100 let, 

který bude realizován v termínu od 1.11.2012 do 27.1.2013. Celkové náklady projektu jsou 

9.060.000,- Kč, hl. m. Praha bylo požádáno o částku 7.780.000,- Kč. K uvedenému výročí 

Obecního domu bude uspořádána výstava, která představí historii vzniku Obecního domu 

v širších kulturně společenských souvislostech roku 1912, kdy byl Obecní dům otevřen 

veřejnosti. Členění výstavy: 

1) Vstupní kruhová místnost: dokumentace roku 1912, bude rozčleněna na 

čtyři celky – historie Obecního domu, kontext dobového výtvarného umění, 

kontext dobové kultury obecně (hudba, literatura, divadlo, film atd.), 

společensko politický kontext (Praha – české země – svět) 

2) Levé křídlo: část výstavy věnovaná historii vzniku Obecního domu: 

- archivní architektonické materiály – plány, skicy, modely atd. (Balšánek 

– Polívka) 



 

 

- návrhy výzdoby – přípravné práce, studie, skicy, plastiky atd. (Preisler, 

Špillar, Klusáček, Mucha, Aleš atd.) 

3) Pravé křídlo: část výstavy věnovaná dobovému výtvarnému umění – obrazy, 

plastiky, užité umění (Gutfreund, Filla, Kubišta atd.) 

Výstavní exponáty pocházejí z Národního technického muzea v Praze, Muzea hl. m. Prahy, 

Galerie hl. m. Prahy, Národní galerie v Praze a Uměleckoprůmyslového musea v Praze. 

Součástí výstavy bude série doprovodných programů, kurátorských výkladů, promítání 

archivních filmů o Praze a Obecním domě, setkání s kunsthistoriky atp. 

Poskytnutím navrhované finanční částky na partnerství žadateli Obecní dům, a.s., 

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. Finanční podpora bude poskytnuta 

v režimu „de minimis“, proto je v návrhu usnesení upravena možnost změny výše podpory 

poskytované v režimu „de minimis“, a to v případě, že při podpisu darovací smlouvy bude 

kontrolou v celostátním registru „de minimis“ zjištěno překročení částky stanovené Komisí 

ES pro jednotlivé subjekty ve výši 200 000 EUR na tři roky (finanční částky se v uvedeném 

registru řídí denním kursem vůči CZK). Finanční prostředky budou poskytnuty dle Přílohy č. 

1 Usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 28.4.2009, a to formou darovací smlouvy, jejíž vzor byl 

schválen jako Příloha č. 2 téhož usnesení. Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 

cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP doporučil finanční podporu na svém 5. zasedání dne 

9.5.2012. 

ZHMP bude předložena důvodová zpráva týkající se jen podpory projektu Obecní 

dům 100 let, a to bez přílohy č. 1 k důvodové zprávě, kterou tvoří revokované Usnesení Rady 

HMP č. 531 ze dne 28.4.2009. 

 

 

 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě 

Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 531 ze dne 28.4.2009 k návrhu na zrušení usnesení 

Rady HMP č. 249 ze dne 27.2.2007 k návrhu Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání 

akcí v oblasti kultury, sportu a volného času a revokaci usnesení Rady HMP č. 1889 ze dne 

9.12.2008 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 

2008, revokované Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 13.7.2010. 


