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SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 
 
Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
Požadovaná 

částka 
Důvod vyřazení 

BA/702 69057613 - Divadelní 
sdružení BSP 

Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti registrace občanského 
sdružení – dle odpovědné pracovnice MV ČR Jaroslavy Burešové 
…“Ministerstvo vnitra vystavovalo Potvrzení o registraci občanskému 
sdružení s názvem Divadelní sdružení BSP na základě žádosti 
naposledy dne 29.1.2001. Od tohoto data nebylo žádné Potvrzení o 
registraci vystavováno.“ 

BA/703 Kolář Jan Roboti podle Čapka 10000000 800000 Žadatel k formuláři žádosti o grant nepřiložil povinné přílohy: příloha 
č. 2 – rozpočet projektu - náklady na projekt, příjmy projektu příloha č. 
3 - předpokládané min. výkonové ukazatele u žádostí o podporu 
kontinuální činnosti a žádostí nad 200.000 Kč příloha č. 5 – přehled 
činnosti žadatele za poslední ukončené 2 roky příloha č. 7 - doklady o 
své právní subjektivitě, o oprávnění osoby jednající za žadatele vč. 
kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení. Problematické je i to, že 
žádost podává ředitel příspěvkové organizace Studia Ypsilon na 
realizaci hry v tomto divadle. 

BA/704 83070716 - Mgr. et BcA. 
Pizinger David 

DÝCHEJ 146400 0 Žadatel podal žádost o jednoletý grant po termínu přijímání žádosti. V 
žádosti nebyl vyplněn oddíl III. O rozpočtu. 

BA/705 MgA. Durdilová Tereza Boys and Girls 556000 170000 Žadatel nepřiložil doklad o své právní subjektivitě, v případě 
autorského projektu registraci na daň z příjmu OSVČ. 

BB/132 70108161 - Dětská opera 
Praha 

Kontinuální činnosti při zajišťování 
kulturní služby v oblasti operní 
hudby 

2452000 1300000 Žádost na vlastní žádost předkladatele stažena. 

BB/148 64511523 - Vysloužilová 
Blanka 

European Music Festival for Young 
People 

58925 41247 Žádost na vlastní žádost předkladatele stažena. 

BB/706 22752170 - For Voices Koncertní řada komorního sboru 
Martinů Voices 2013 

360000 185000 Chybí požadovaný doklad o právní subjektivitě - potvrzení MV o 
platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s 
ověřením její pravosti. 

BB/707 22887733 - Babel Prague Babel Prague - Festival 
experimentální hudby 

857167 284167 Chybí veškeré doklady o právní subjektivitě - potvrzení MV o platnosti 
registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením 
její pravosti, registrované stanovy ve fotokopii s ověřením její pravosti 
ne starší 6 měsíců, platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Důvod vyřazení 

BB/708 63837269 - ARBOS - 
sdružení pro novou hudbu 
o.s. 

Prostor zvuku - koncertní řada 
souboru MoEns 2013 

192000 110000 Chybí požadovaný doklad o právní subjektivitě - registrované stanovy 
ve fotokopii s ověřením její pravosti ne starší 6 měsíců. 

BB/709 27506827 - ČESKÉ 
DOTEKY HUDBY EM-
ART, o. p. s. 

Mezinárodní hudební festival České 
doteky hudby - 15. ročník 

10099500 6500000 Žadatel dodal celý projekt pouze v jednom vyhotovení. 

BB/710 25778455 - Mezinárodní 
společnost Antonína 
Dvořáka, o.p.s. 

Americké jaro 2013 v Praze 190000 100000 Chybí požadovaný doklad o právní subjektivitě - výpis z rejstříku 
obecně prospěšných společností ne starší 6 měsíců, a to v originále 
nebo fotokopii s ověřením její pravosti. 

BB/711 22874895 - Jednota pro 
zvelebení hudby v 
Čechách 

Cyklus uměleckých programů 
Pražské konzervatoře 

200000 120000 Chybí požadovaný doklad o právní subjektivitě - potvrzení MV o 
platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s 
ověřením její pravosti. 

BB/712 45790221 - P & J Music 
s. r. o. 

8.Free Jazz Festival 303400 200000 Žádost byla doručena po termínu uzávěrky – dne 6.9.2012. 

BB/713 22877266 - Občanské 
sdružení Ars Metropolis 

Jazzové piano 246400 97000 Žádost podána po termínu uzávěrky, dne 6.9.2012 

BB/714 45790221 - P & J Music 
s. r. o. 

18. mezinárodní festival jazzového 
piana - sólo recitály 

471000 300000 Žádost byla doručena po termínu uzávěrky – dne 6.9.2012. 

BB/715 65994400 - Ensemble 
Martinů 

ENSEMBLE MARTINŮ - RANDE 
VOUS II. 

2240000 800000 Žadatel dodal celý projekt pouze v jednom vyhotovení. 

BB/716 24189219 - Český 
komorní ansámbl 
mladých, o.p.s. 

Abonentní koncerty mladých talentů 343504 113504 Chybí výpis z rejstříku obecně prospěšných společností ne starší 6 
měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti. Žádost 
byla doručena v jediném vyhotovení. 

BB/717 45790221 - P & J Music 
s. r. o. 

Jazz Meets World 2013 9326765 3800000 Žádost byla doručena po termínu uzávěrky – dne 6.9.2012. 

BB/718 27008550 - Musica 
Poetica 

Ukrajinské baroko - koncert barokní 
hudby a poezie 

63000 25000 Chybí potvrzení MV o platnosti registrace občanského sdružení ne 
starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti. 

BB/719 71699252 - Bc. Novák 
Michal 

Bandzone Showcase - platforma pro 
mladé hudebníky 

222000 137000 žádost byla podána pouze v jednom vyhotovení 

BB/720 71048529 - Mgr. Filip 
Kimel 

Plyšový medvídek 500000 500000 K žádosti byla přiložena ověřená kopie živnostenského listu ze dne 
25.3.2002. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Důvod vyřazení 

BC/721 22691839 - Dětské 
studio, o.s. 

Celoroční činnost Dětského studia 149200 54200 Potvrzení Ministerstva vnitra ČR o platnosti registrace je ze dne 
14.2.2012, tedy starší 6 měsíců. 

BC/722 22762515 - Eurythmea Překrásná je nepotřeba nářku - autoři 
20. století v eurytmii 

196500 196500 Žadatel do povinných příloh k žádosti nepřiložil potvrzení MV o 
platnosti registrace. 

BD/723 22827188 - Kolektiv 
A.M.180 

Celoroční provoz galerie A.M. 180 127000 40000 Chybí potvrzení z Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. Čestné 
prohlášení je formulováno k odcizení stanov sdružení a to k datu 
24.12.2011. 

BD/724 22906339 - Artmap, o.s. ArtMap 1425000 625000 Chybí potvrzení z Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. 
BD/725 28466691 - The 

Chemistry Production 
Celoroční výstavní činnost The 
Chemistry Gallery na rok 2013 

2311000 500000 Žádost byla doručena po termínu uzávěrky, dne 6.9.2012. 

BD/726 22692509 - Fotojatka o.s. Festival Fotojatka 189000 121000 Chybí potvrzení MV o platnosti registrace občanského sdružení. 
BD/727 22877266 - Občanské 

sdružení Ars Metropolis 
Generace v zajetí barev 304079 191000 Žádost byla doručena po termínu uzávěrky, dne 6.9.2012. 

BD/728 48536083 - COLUMBUS 
spol. s r.o. 

TOTO JE PRAHA 2030000 1000000 Žádost byla doručena pouze v jednom vyhotovení. K žádosti byla 
přiložena neověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku. 

BE/729 70054347 - Zajac Marek II. pražský básnický almanach 97300 31300 Žádost byla podána pouze v 1 vyhotovení, Výpis z živnostenského 
rejstříku je v prosté kopii z 3.1.2011. 

BE/730 66001056 - Společnost 
pro Divadelní noviny 

Vydávání neziskového kulturního 
časopisu Divadelní noviny 

3570000 600000 Schválený grantový systém v oblasti kultury a umění podporu 
periodického tisku nepřipouští. 

BE/731 70054347 - Zajac Marek Publikace k 100. výročí založení 
lesního divadla v Praze Krči 

94904 27704 Žádost byla podána pouze v 1 vyhotovení, Výpis z živnostenského 
rejstříku je v prosté kopii z 3.1.2011. 

BE/732 25643843 - 
Nakladatelství Triáda, s. 
r. o. 

Josef Čapek: Beletrie pro děti (Spisy 
Josefa Čapka, sv. 3) 

273000 100000 V žádosti chybí požadované doklady o právní subjektivitě žadatele - 
výpis z obchodního rejstříku a doklad o aktuálním bankovním spojení. 

BE/733 25643843 - 
Nakladatelství Triáda, s. 
r. o. 

Zbyněk Hejda: Básně (Knihy ZH, sv. 
1) 

243000 90000 V žádosti chybí požadované doklady o právní subjektivitě žadatele - 
výpis z obchodního rejstříku a doklad o aktuálním bankovním spojení. 

BE/734 25643843 - 
Nakladatelství Triáda, s. 
r. o. 

Zbyněk Hejda: Deníky a sny (Knihy 
ZH, sv. 2) 

243000 90000 V žádosti chybí požadované doklady o právní subjektivitě žadatele - 
výpis z obchodního rejstříku a doklad o aktuálním bankovním spojení. 

BG/735 00444537 - Česká 
astronomická společnost 

Keplerovo muzeum v Praze - provoz 
2013 

580000 300000 Žadatelem bylo dodatečně doloženo potvrzení Ministerstva vnitra ČR o 
platnosti registrace z 13.9.2012, dále ověřené stanovy s datem 6.9.2012. 
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Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka 

Důvod vyřazení 

BG/736 76498069 - Vít Dvořák Opera Plus 480000 180000 K žádosti byla přiložena pouze naskenovaná, neověřená kopie výpisu 
ze živnostenského rejstříku. 

BG/737 22857001 - V pozadí, o. 
s. 

Žena, móda a čas 218500 150765 Chybí potvrzení z Ministerstva vnitra ne starší šesti měsíců. 

BG/738 22670319 - Auto*Mat, o. 
s. 

Zažít město jinak 2012 507000 192000 Žádost byla předložena pouze v jednom vyhotovení. 

BG/739 Votyová Simona Vosoltofest 228000 200000 Z žádosti není jasné, zda – li žadatelem je fyzická osoba nebo občanské 
sdružení. Pokud by jím byla fyzická osoba, žadatelka nedodala výpis ze 
živnostenského rejstříku (pořádání festivalu nepovažuji za autorský 
projekt). Pokud by žadatelem bylo občanské sdružení, chybí potvrzení 
o registraci z MV. 

BG/740 00240109 - Městská část 
Praha - Březiněves 

Dětský den 30000 30000 V souladu se Zásadami nemohou žádosti o grant podávat městské části. 

BG/741 00240109 - Městská část 
Praha - Březiněves 

Pálení čarodějnic 90000 75000 V souladu se Zásadami nemohou žádosti o grant podávat městské části. 

BG/742 00240109 - Městská část 
Praha - Březiněves 

Staročeské Máje 51000 40000 V souladu se Zásadami nemohou žádosti o grant podávat městské části. 

BG/743 00240109 - Městská část 
Praha - Březiněves 

Masopust 30000 20000 V souladu se Zásadami nemohou žádosti o grant podávat městské části. 

BG/744 22891862 - ART CZ DOLL PRAGUE 1119000 200000 Žádost podána pouze v jednom vyhotovení, chybí potvrzení MV o 
platnosti registrace. 

BG/745 22877266 - Občanské 
sdružení Ars Metropolis 

Kulturní nádvoří 447400 212000 Žádost byla doručena po termínu uzávěrky, dne 6.9.2012. 

BG/746 24655031 - BIG FISH & 
CO., s.r.o. 

S kočárkem Prahou 450000 60000 Žádost byla doručena pouze v jednom vyhotovení a bez povinných 
příloh. 

BG/747 22877266 - Občanské 
sdružení Ars Metropolis 

Skleněné vánoce 194300 99000 Žádost byla doručena po termínu uzávěrky, dne 6.9.2012. 

BG/748 BcA. Vanišová Apolena Prší krávy 231000 156000 V případě autorského projektu musí být k žádosti přiložena registrace 
na daň z příjmu jako OSVČ. Tato registrace k žádosti nebyla přiložena. 

BG/749 28234251 - MM Media, 
s.r.o. 

Rosa Pragensis 200000 150000 Originál výpisu z obchodního rejstříku je ze dne 22.10.2009, tedy starší 
6 měsíců. 

BG/620 22858491 - "ART FOR 
PUBLIC, o.s." 

City Sculpture Park Prague 2013 3 354 000 2 300 000 K žádosti bylo přiloženo potvrzení Ministerstva vnitra ČR o platnosti 
registrace ze dne 23.8.2010, tedy starší 6 měsíců. 
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BG/750 22858491 - "ART FOR 
PUBLIC, o.s." 

Giacomo Casanova 3922000 2000000 K žádosti bylo přiloženo potvrzení Ministerstva vnitra ČR o platnosti 
registrace ze dne 23.8.2010, tedy starší 6 měsíců. 

 
 
 
 
 
 
 

AbE/065 70054347 - Zajac 
Marek 

Pražský básnický almanach 97 300 31 300 
Žadatel nerespektoval schválené Zásady pro poskytování víceletých účelových 
dotací - grantů HMP v oblasti kultury a umění. Žádost byla podána pouze v 1 
vyhotovení, Výpis z živnostenského rejstříku je v prosté kopii z 3.1.2011.  

97 300 31 300 

97 300 31 300 

97 300 31 300 
AbA/078 69057613 - Divadelní 

sdružení BSP 
Divadlo v širokém žánrovém 
spektru 

6 670 424 2 170 237 

Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti registrace občanského sdružení – 
dle odpovědné pracovnice MV ČR Jaroslavy Burešové …“Ministerstvo vnitra 
vystavovalo Potvrzení o registraci občanskému sdružení s názvem Divadelní sdružení 
BSP na základě žádosti naposledy dne 29.1.2001. Od tohoto data nebylo žádné 
Potvrzení o registraci vystavováno.“ 

 

6 854 919 2 275 751 

 6 931 568 2 270 928 

7 010 055 2 265 346 
 




