
 

 

Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy se předkládá návrh na schválení změny při přijímání Partnerství hl. 

m. Prahy v oblasti kultury a volného času (dále jen „partnerství“), které je jednou  

z uplatňovaných forem finanční podpory projektů a akcí. Důvodem předkladu tohoto návrhu 

usnesení je snaha dosáhnout stavu, kdy hl. m. Praha bude projekty podporovat v zásadě 

v grantovém systému v oblasti kultury a umění, který má notifikován Evropskou komisí a u 

kterého má tedy zároveň vyřešenu problematiku veřejné podpory. Dalším důvodem je 

nezbytnost přihlížet k možnostem ročních rozpočtů hl. m. Prahy, v nichž je na partnerství 

schvalována určitá finanční částka. 

Navrhuje se: 

1. Informovat veřejnost, že o finanční podporu hl. m. Prahy bude možné nadále 

žádat pouze v grantovém systému, stávající projekty podporované při 

partnerství tak převést do grantové podpory (případně i s části finančních 

prostředků) 

2. Zrušit uzávěrky pro příjem žádostí o partnerství na rok 2013 a další léta 

3. Zachovat finanční podporu formou partnerství pouze k: 

a) městem schváleným cenám v oblasti kultury a umění 

b) k celoměstským/krajským soutěžím a přehlídkám 

neprofesionálního umění 

c) maximálně jednoroční podpoře projektů při partnerství, které město 

samo iniciuje na základě vlastního sledování kulturního dění a 

rozhodne, že umožní v partnerství jako otevřeném systému projektům 

přístup k financování z rozpočtu hl. m. Prahy (výjimečně a zcela 

mimořádně po ukončení grantového řízení) 

4. Poskytovat finanční částky při partnerství důsledně v režimu „de minimis“ 

5. Upravit příslušné části textu Přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 

28.4.2009 ve znění Usnesení Rady HMP č. 1213 ze dne 13.7.2010 - Zásad pro 

partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury, cestovního ruchu, 

sportu, volného času a volného času dětí a mládeže (dále jen „Zásady“), včetně 

transparentního postupu a zásad výběru akcí dle bodu 3.c) této důvodové 

zprávy, pokynů pro organizátory kulturních cen a pořadatele uvedených akcí 

neprofesionálního umění. 
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Navržená opatření především vyřeší problematiku veřejné podpory, která je významná 

ve vazbě na agendu partnerství zejména proto, že Evropská komise při notifikaci grantového 

systému konstatovala, že granty jsou veřejnou podporou, která je však slučitelná s vnitřním 

trhem v souladu s čl. 107 odst. 3 písm.d) Smlouvy o fungování Evropské unie. Partnerské 

finanční podpory v oblasti kultury a volného času se svým charakterem neliší od 

podpory grantové, nebyly předloženy k notifikaci a lze dovodit, že naplňují rovněž charakter 

veřejné podpory. Lze tedy dále dovodit, že partnerské finanční podpory mohou být 

poskytovány pouze v režimu „de minimis“ dle Nařízení Komise ES č. 1998/2006 o použití 

článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis – tj. do výše 200 000 EUR za 3 

roky po sobě jdoucí. Dále lze uvést, že navržená opatření např. sníží nároky agendy 

partnerství na rozpočet hl. m. Prahy. Nejvýznamnější akce po převedení do grantového 

systému získají možnost případné víceleté grantové podpory. Úpravou Zásad partnerství bude 

zajištěno mj., že hl. m. Praha nebude při partnerství dodatečně financovat již uskutečněné 

akce a projekty, které neuspěly v grantovém řízení. 

V návrhu na další zajištění financování grantové podpory se vycházelo z vývoje 

poskytnutých finančních prostředků na partnerství HMP v letech 2009 – 2011. 

v tis. Kč 

rok schválený rozpočet upravený rozpočet proplaceno 

2009 32 000 98 055 97 955 

2010 25 000 110 220 105 863 

2011 35 000 118 405 107 375 

 
    

2012 33 250 79 270 * 21 795 ** 

Vysvětlivky:: 
* - částka potřebná na projekty doporučené výborem pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 

cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP k 30.4.2012 
**-- proplaceno ke dni 30.4.2012 
 
 

V  období let 2009 – 2011 rozdíl mezi průměrem schváleného rozpočtu a průměrem skutečně 

proplacených prostředků na partnerství MHMP činí 73 000 tis. Kč. Aby mohla být zachována 

alespoň minimální úroveň podpory v oblasti grantů v r. 2013 je nutné (kromě částky 30.000 

tis. Kč z partnerství) navýšit granty ještě o cca 70.000 tis. Kč. Z tohoto důvodu předkladatel 

navrhuje pro tento účel použití prostředků z kap. 1016 – neúčelová rezerva ve výši 70.000 tis. 

Kč. 
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Návrh tohoto usnesení byl projednán na 5. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, 

výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP dne 9.5.2012. 

 

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, ve znění Usnesení Rady hlavního města 

Prahy č. 1213 ze dne 13.7.2010. 

- Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 28.4.2009 


