
Důvodová zpráva 
 

Radě hlavního města Prahy se předkládá návrh na poskytnutí finančních prostředků na 
základě Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a cestovního 
ruchu, které byly schváleny usnesením Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12.2012 (dále jen 
„Zásady“). 
 
U všech předložených žádostí bylo OZV MHMP zkoumáno splnění podmínek poskytnutí 
partnerství dle bodu 2.1. „Zásad“ a na základě tohoto posouzení byly projekty rozděleny do 
dvou příloh tohoto usnesení. 

V příloze č. 1 tohoto usnesení se navrhuje finanční podpora dle bodu I.2.1.1. Zásad, tj. 
pořadatelům již schválených a dlouhodobě podporovaných cen v oblasti kultury a umění, dále 
pak pořadatelům každoročních celoměstských/krajských soutěží a přehlídek 
neprofesionálního umění. V příloze č. 2 jsou zařazeny akce projednávané dle bodu I.2.1.2. 
Zásad (tj. akce s podporou konání z přímé iniciativy hl. m. Prahy). 
 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
posuzoval splnění podmínek „Zásad“ pro přijetí partnerství a doporučil poskytnutí finančních 
částek na svém 12. zasedání dne 6.2.2013. Projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 
posuzoval podle níže uvedeného členění a dále podle toho, zda splňují některou z uvedených 
kategorií. 

Akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy 
1) Kulturní a umělecké ceny, které nejsou schváleny hl. m. Prahou 
2) Celoměstské/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění, které nejsou 

schváleny hl. m. Prahou 
3) Ostatní projekty 

- je-li projekt posouzen jako celoměstský a mimořádně významný, může být 
zařazen mezi projekty podporované z iniciativy hl. m. Prahy, a to 
jednorázově či opakovaně v těchto kategoriích: 

1. mimořádný projekt celoměstského či celostátního významu (k dějinnému 
výročí, státní či mezinárodní události, celostátní společenské události, 
historickým událostem a dějům) 

2. celoměstský významný projekt vztahující se k historickým událostem, výročí 
pražské instituce či k pražské společenské události 

3. projekt mimořádného obsahu (např. špičkový interpret) či mimořádně 
významného pořadatele (např. ambasády), na kterém má hl. m. Praha zájem se 
podílet 

4. projekt typu celoměstské osvětové kampaně při příležitosti neočekávané 
události společenské, ekonomické, vědecké, přírodní – vesmírné apod. 

5. oživující kulturní nabídkou objekty a organizace vlastněné hl. m. Prahou 
 
S výjimkou projektů s poř. čísly 4, 8, 12, 15, 16 a 17 je v obou přílohách  tohoto usnesení 
doporučena finanční podpora projektům lokálního významu, které jsou určeny českým 
účastníkům a divákům a které nemohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy 
EU, je u nich vyloučeno ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU, nejedná se o veřejnou 
podporu, neboť nesplňují kumulativně všechny znaky veřejné podpory podle Článku 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Žadatelé při podpisu smlouvy prohlásí, že při 
započtení veškerých příjmů (dotace, sponzorské dary, vstupné atd.) bude jejich projekt 
neziskový. 
 



Finanční prostředky se navrhuje poskytnout z běžných výdajů OZV MHMP kapitoly 0662, 
§ 3392 – partnerství v celkové výši 3.390.000 Kč, a to v jednotlivých případech 
nepřevyšujících částku 2.000.000,- Kč na rok 2013 v rámci partnerství hl. m. Prahy. Finanční 
prostředky budou poskytnuty dle Přílohy č. 1 výše uvedeného usnesení Rady HMP, a to 
formou darovací smlouvy, jejíž vzor byl schválen jako Příloha č. 2 téhož usnesení. 




