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Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady Požadovaná částka Položka Výsledek 

bodování 
Návrh 

komise RHMP ZHMP 

BB/167 S-MHMP 
1382683/2015 

64947602 - PKF - Prague 
Philharmonia, o.p.s. 

„Činnost Pražské komorní 
filharmonie, o.p.s. v 
letech 2014 – 2017“ – 
Žádost o navýšení pro rok 
2016 a „Upgrade IT 
infrastruktury PKF v roce 
2016“ 

3 104 944 2 173 456 6321 67 500 000 500 000 500 000 

Obsahem tohoto projektu části “Navýšení“ je nejenom umělecká, ale také vzdělávací činnost PKF, která se snaží o zvýšení kulturní vyspělosti, povědomí a české kultury jako celku 
především na území hl.m. Prahy. Zúčastňuje se koncertů s vynikajícími světovými i českými umělci v Praze, ČR i zahraničí. Svým uměleckým přínosem chce výrazně ovlivňovat 
a obohacovat kulturní život v Praze. V druhá části projektu „Upgrade“ se PKF snaží o investiční žádost do své IT sítě, což bude mít za následek nejen zlepšení komfortu pro její uživatele, 
ale v hlavně také pro posluchače v Praze, poněvadž bude mít lépe dostupnou prodejní síť on-line, bude to znamenat zlepšení jejich uživatelského komfortu. Jedním z cílů je také pomoci 
podpořit růst cestovního ruchu, který je na to navázaný ve smyslu nabídky kulturního vyžití nejen v Praze, ČR, ale i v zahraničí. PKF - Prague Philharmonia je dlouhodobě podporována 
4letým grantem HMP, poslední je na léta 2014 – 2017 ve výši 9.000.000 Kč, 9.200.000 Kč, 9.400.000 Kč a 9.600.000 Kč. Jedná se požadavek nad rámec celoroční činnosti, soustředěný 
na rozšíření vzdělávacích aktivit pro studenty a zájemce z řad veřejnosti, v němž je vedle požadované částky provozních nákladů ve výši 1.600.000 Kč vyčíslena též požadovaná částka 
investičních nákladů ve výši 576.456 Kč. GK: Dotace žádána na „Upgrade IT infrastruktury PKF v roce 2016“ tedy nikoli programový projekt, ale na investici. Posouzení žádosti podle 
kritérií stanovených systémem z hlediska kulturní události a živé umělecké produkce je problematické. Vzhledem ke kvalitě umělecké činnosti žadatele a vzhledem k tomu, že žadatel 
nemá mnoho jiných možností k získání těchto investičních prostředků, komise doporučuje udělení grantu ve výši půl milionu korun. 
 
 
 
Sumář 

Odbornost Počet doporučených jednoletých projektů Počet nedoporučených jednoletých projektů Počet vyřazených jednoletých projektů Přiznaný grant 2016 
Hudba 1 0 1 500 000 
Celkem 1 0 10 500 000 
 
 
 
Součet za položky 
Položka Přiznaný grant 2016 
6321 500 000 
 
 
 


