
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1507 

ze dne  24.6.2014 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a přijetí partnerství v 
oblasti kultury 2014 

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  snížení běžných výdajů kapitoly 0662 - OZV MHMP, § 3319, položka 5169 a zvýšení 

§ 3392 - partnerství, položka 5222 o částku 80 tis. Kč 

2.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0662 - OZV MHMP, § 
3392 - partnerství formou daru nepřevyšujícího částku 2.000.000,- Kč na rok 2014 
žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 80.000,- Kč dle 
přílohy č. 1 usnesení Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12.2012 s tím, že pokud by 
částka schválená žadateli v režimu „de minimis” ke dni podpisu darovací smlouvy 
znamenala překročení celkové výše podpory „de minimis”, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše 

3.  vzor darovací smlouvy uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - OZV MHMP 

1.  vypracovat darovací smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení 
Termín: 15.7.2014 

2.  náměstkovi primátora Novotnému 
1.  podepsat darovací smlouvu dle bodu II.1.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2014 

3.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 15.7.2014 

 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Novotný  
Tisk: R-13608  
Provede: MHMP - OZV MHMP, náměstek primátora Novotný, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1507 ze dne 24. 6. 2014

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu "de 
minimis" *

Doporučení 
výboru **

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč Kč

63 459519/2014 Agentura HERA, s.r.o., Biskupcova 
1938/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČO:25703731

Běh pro gorily 650 000 270 000  - 0 0

60 405950/2014 CZECH PHOTO o.p.s., Mánesova 
311/13, 120 00 Praha 2, 
IČO:25758675

Reprezentativní obrazová 
publikace THE BEST OF 
CZECH PRESS PHOTO - 
očitý svědek let 1995-2015 
(vydaná u příležitosti 20 let 
Czech press Phota v 
dvacetiletém partnerství s 
HMP)

982 000 682 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury - výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok 2014

Obsahem projektu je vydání publikace s česko-anglickými texty, která bude určena široké veřejnosti. Její rozsah bude 320 stran a bude vydána v nákladu 1000 ks. Kniha vyjde k 
zahájení výstavy 20. ročníku Czech Press Photo a její vydání doprovodí interaktivní akce. Dosavadní podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL:  2012 – 600.000 Kč, 
2013 – 500.000 Kč, 2014 - 500.000 Kč (vždy na projekt CZECH PRESS PHOTO). Limit "de minimis" - žadateli zbývá 162 288,63 €.

Pátý ročník charitativní sportovní akce Běh pro gorily v sobotu 7. června 2014. Jedná se o charitativní akci zaměřenou na podporu goril ve volné přírodě, která se koná ve 
spolupráci se ZOO Praha. V cíli závodu následuje doprovodný kulturní program. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v posledních 3 letech: 2011 – 980.000 Kč, 2012 – 
980.000 Kč, 2013 – 467.000 Kč. Podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL: 0 Kč. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Položka dle právní subjektivity 5221

Položka dle právní subjektivity 5213

* Celostátní registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu "de 
minimis" *

Doporučení 
výboru **

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč Kč
65 599001/2014 Musica Clasica Libera o.p.s., Ke 

Dvoru 775/1, 160 00 Praha 6 - 
Vokovice, IČO:24127507

Ambassadors Concert Series 
2014

378 000 50 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

66 596135/2014 Obec architektů, Bělohorská 165/10, 
169 00 Praha 6 - Střešovice, 
IČO:00469513

GRAND PRIX 
ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ 
CENA ZA ARCHITEKTURU 

1 268 400 100 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

80 000 80 000

CELKEM: 3 278 400 1 102 000 80 000 80 000

GPA - NCA je soutěžní přehlídka realizovaných architektonických prací ukončených v uplynulém /předcházejícím roce na území ČR pořádaná OBCÍ ARCHITEKTŮ. Vypisuje se 
každoročně ku dni architektury UIA. Soutěžní přehlídka je otevřena pro všechny autory. Veškeré práce jsou představeny na veřejné výstavě v Praze, poté výstava jako putovní 
navštíví ostatní místa v ČR a bývá prezentována také v zahraničí. Žadatel získal na svůj projekt  podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2011 - 0 Kč, 2012 – 100.000 
Kč, 2013 – 90.000 Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 196 040,39 €. 

S myšlenkou vzniku cyklu koncertů Ambassadors Concert Series (ACS) přišel a úspěšně ji realizoval v době, kdy Česká republika vstupovala do EU, Miroslav Kokoška, 
průkopnický český marimbista a osobnost v hudební oblasti. První finanční pomoc projektu byla zajištěna z privátních zdrojů, koncerty ACS se konají ve spolupráci a pod 
patronací velvyslanců z celého světa. Cyklus ACS spojuje rozmanité kulturní tradice, jak se odrážejí v komorní hudbě, v dílech minulých i současných skladatelů. 11. sezona těchto 
koncertů pokračuje v roce 2014 třemi koncerty. Dne 10. 6. 2014 s Velvyslanectvím Maďarska koncert s názvem Bardolino Trio a maďarská klavírní tradice, 7. 10. 2014 koncert k 
výročí 55 let diplomatických vztahů mezi ČR a Marockým královstvím koncert s názvem Karima Skalli a Marocký kvintet a 26. 11. 2014 koncert k 70. výročí narození Miroslava 
Kokošky, zakladatele cyklu ACS, s názvem Perkuse mají sólo. Po každém koncertě následuje neformální setkání s umělci a velvyslanci, kteří si hradí náklady na své umělce a „číší 
vína“. Koncerty se konají v Českém muzeu hudby nebo v Sále Pražské konzervatoře. 

Položka dle právní subjektivity 5222

Žadatel v minulých 3 letech HMP o podporu v oblasti KUL nežádal. Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

* Celostátní registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP
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Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1507 ze dne 24. 6. 2014 
 
 
                                                                                                 PID 
                                                                                                 Stejnopis č. 

VZOR 

Darovací smlouva při partnerství hlavního města Prahy při pořádání akce 
číslo smlouvy 

kterou dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), uzavřely 
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Hlavní město Praha 
se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 
zastoupené  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen „dárce“) 

a 
 
Název/jméno 
zastoupený/á/é 
bytem/místem podnikání/sídlem 
registrovaný/á/é 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
(dále jen „obdarovaný“) 

Článek I. 

1. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této darovací smlouvy při 
partnerství o poskytnutí finančních prostředků ve výši ……,- Kč (slovy…………… korun 
českých) při pořádání akce ………………………(dále jen „akce“), která se bude konat 
v termínu…….v………, schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č…….. ze dne…….. 

2. Darovanou částku poukáže dárce na účet obdarovaného do 20 kalendářních dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

3. Uvedená částka je/není poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, na podporu „de minimis“ (Úřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013). 

Článek II. 

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se: 
1. Využít jej k účelu realizace akce dle Článku I. odst. 1 této smlouvy. 

2. Uvádět na všech propagačních materiálech akce logo hlavního města Prahy a zajistit důstojné 
podmínky reprezentace hl. m. Prahy na podporované akci. 



3. Předložit dárci doklad o využití poskytnutých finančních prostředků do 30/(60)/(90) 
kalendářních dnů od realizace akce. 

Článek III. 

Darování je vázáno na splnění podmínky rozvazovací dle § 548 odst. 2 občanského zákoníku 
s tím, že na splnění Článku II. této smlouvy závisí, zda učiněné právní jednání – darování, které je 
platné, závazné a účinné, již nastalé právní účinky neztratí. 
V případě, že obdarovaný nepoužije dar dle svého závazku, uvedeného v Článku II. odst. 1 této 
smlouvy do               , případně nesplní závazek dle Článku II. odst. 2 a 3 této smlouvy, je splněna 
rozvazovací podmínka a darování ztrácí právní účinky. 
Tuto smlouvu pak považují smluvní strany za smlouvu uzavřenou ke dni podpisu této smlouvy 
jako smlouvu o půjčce dle § 2390 a násl. občanského zákoníku. V tom případě je zápůjčka 
zvýšena o úrokovou sazbu ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou 
národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm 
procentních bodů. Obdarovaný (vydlužitel) je povinen do 30 dnů od nesplnění svého závazku dle 
článku II. této smlouvy vrátit dlužnou částku na výše uvedený účet dárce (zapůjčitele). 

Článek IV. 

1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

2. Přijetí daru obdarovaným se řídí zákonem č.586/1992, o daních z příjmů ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech, z nichž obdarovaný obdrží 
1 (jeden) stejnopis a dárce 5 (pět) stejnopisů. Autorizace se provede připojením otisku 
úředního razítka dárce. 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
---------------------------------------------                                            --------------------------------------- 
              dárce       obdarovaný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Čestné prohlášení 
 

 
Obdarovaný 

Název/jméno 
se sídlem 
zastoupený/á/é  
IČO:  
 

prohlašuje, 
 
1. že dar, poskytnutý darovací smlouvou při partnerství hlavního města Prahy při 
pořádání akce               , DAH/                  , využije k účelu dohodnutému v darovací 
smlouvě, 
 
2. že akce ………………..bude při započtení veškerých příjmů nezisková. 
 
 
Jako doklad o využití poskytnutých finančních prostředků dle článku II. odst. 3 citované 
smlouvy předloží dárci podrobné vyúčtování akce včetně písemného zhodnocení akce a její 
dokumentace. 
 

 
 V Praze dne  
 
 

………………………………………… 
obdarovaný 



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 jako Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12.2012 
(dále jen „Zásady“). 

 
U předložených žádostí bylo OZV MHMP zkoumáno splnění podmínek poskytnutí 

partnerství dle bodu I.2.1. „Zásad“ a na základě tohoto posouzení se v příloze č. 1 tohoto 
usnesení navrhuje finanční podpora dle bodu I.2.1.1. Zásad (tj. k již schváleným cenám 
v oblasti kultury a umění). Je doporučena finanční podpora při partnerství v oblasti kultury 
nepřevyšující v jednotlivém případu částku 2.000.000 Kč na rok 2014. Navrhuje se 
poskytnout finanční prostředky v celkové výši 80.000,- Kč z běžných výdajů kapitoly 0662 - 
OZV MHMP, § 3392 – partnerství, a to po snížení § 3319, pol. 5169 ve prospěch § 3392 – 
partnerství, pol. 5222.  

Finanční podpora bude poskytnuta v režimu „de minimis“. Proto je upravena v návrhu 
usnesení Rady HMP možnost změny výše podpory poskytované v režimu „de minimis“, a to 
v případě, že při podpisu darovací smlouvy bude kontrolou v celostátním registru „de 
minimis“ zjištěno překročení částky stanovené Komisí ES pro jednotlivé subjekty ve výši 
200 000 EUR na tři roky (finanční částky se v uvedeném registru řídí denním kursem vůči 
CZK). Žadatel při podpisu smlouvy prohlašuje, že při započtení veškerých příjmů (dotace, 
sponzorské dary, vstupné atd.) bude jeho akce nezisková. 

 
Finanční prostředky budou poskytnuty formou darovací smlouvy při Partnerství hl. m. 

Prahy v oblasti kultury, jejíž vzor je přílohou č. 2 tohoto návrhu usnesení a byl navržen 
s ohledem na aktuální legislativní úpravy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP doporučil poskytnutí finanční částky na svém 10. řádném zasedání dne 7.5.2014. 
 
Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2253 ze dne 18.12.2012 
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