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ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ ČLENŮ GRANTOVÉ KOMISE RADY HMP 

 
Členové Grantové komise se na základě potřeby navýšit finanční prostředky pro další 
období dohodli na závěrečném usnesení, se kterým se obracejí na členy Rady 
a Zastupitelstva hl. m. Prahy: 
 
Vážení členové Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy, 

s přihlédnutím k rostoucím požadavkům na odměňování a rychle stoupající průměrné mzdě 
je nízké ohodnocení uměleckých výkonů dlouhodobě neudržitelné. Zejména však platí, že 
kulturní nabídka se v Praze rozrůstá, a pokud chceme tento trend (i s ohledem na cestovní 
ruch) podpořit, je růst prostředků pro grantový program nezbytný (v opačném případě nás 
čeká stagnace nebo dokonce zánik projektů z ekonomických, nikoli uměleckých důvodů). 
Neřešenou otázkou zůstává téma investičních grantů, které jsou sice potřebné a v každém 
grantovém řízení v souladu s Grantovým systémem vyhlašovány, ale jejichž podporou jsou 
odčerpávány nemalé prostředky z tzv. živého umění.  

Vzhledem k rozpočtové situaci hlavního města by měl podle našeho názoru být návrh 
jednorázového zvýšení o 15 mil. Kč od roku 2019 široce akceptovatelný. Zároveň však 
považujeme za nezbytné shodnout se na mechanismu průběžného růstu tohoto jedinečného 
zdroje podpory nezávislé kultuře tak, aby k narovnání nedocházelo jen jednou za čas 
a skokovým způsobem. Za laskavé zvážení předem děkujeme. 

 
Mgr. Martin Benda, předseda 
Mgr. Vlastimil Ježek, odborník za oblast divadla 
MgA. Jiří Sulženko, Ph. D., odborník za oblast divadla 
MgA. David Mareček, Ph.D., odborník za oblast hudby 
Jan P. Muchow, odborník za oblast hudby 
doc. Adam Halaš, Ph.D., odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu 
prof. Ivanka Kubicová, odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu 
Richard Drury, M.A., odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií 
Mgr. Helena Musilová, odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií 
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., odborník za oblast literatury 
PhDr. Petr Bílek, odborník za oblast literatury 
PhDr. Jan Foll, odborník za oblast audiovize, filmu 
doc. MgA. Ivo Mathé, odborník za oblast audiovize, filmu 
Mgr. Veronika Bednářová, M. A., odborník za oblast ostatní  
Mgr. Jan Press, odborník za oblast ostatní  

 




