
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 102 
ze dne  18.1.2021 

k návrhu na neposkytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury za rok 2020 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

neposkytnutí účelové neinvestiční dotace žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  bez odkladu informovat žadatele o rozhodnutí dle bodu I. tohoto usnesení z 
důvodů obsažených v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 22.1.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-38954  
Provede: MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 102 ze dne 18. 1. 2021

Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rada HMP

Kč Kč Kč

330 Aeroevents s.r.o., Dobrovského 1483/31, 

170 00 Praha 7, IČO:07134762

Podzimní a zimní provoz Autokina Strahov 2020 5213 457 273 50 000 0

Odborné hodnocení II: 54 bodů "Autokino Strahov je v provozu od 12. května 2020, projekt vznikl neplánovaně, v reakci na aktuální stav, kdy byla standardní kina uzavřena kvůli 

koronavirové krizi. Žadatelem je společnost Aeroevents s.r.o., odnož společnosti Aerofilms, jež provozuje žižkovské artové kino Aero. Organizátoři užitečného projektu 

(podpořeného městskou částí Praha 5 částkou 50.000,- Kč) by provoz kina rádi udrželi i letos v zimě. V listopadu a prosinci 2020 plánují uskutečnit 62 filmových projekcí, tedy 

přibližně jedno představení denně. Žádost o podporu projektu, který v minulých měsících přispěl k bezpečnému sdružování lidí se zájmem o společné sdílení filmových zážitků, však 

postrádá jakoukoli dramaturgickou rozvahu. Na rozdíl od artových kin, k nimž patří například zmíněné kino Aero, a kde se dbá na nadstandardní kvalitu předváděných děl, jde tedy o 

projekt na komerční bázi. Tomu odpovídá i relativně vysoké vstupné 350, -- Kč za jeden automobil. K podpoře tudíž chybí přesvědčivé důvody, nedoporučuji." 

Individuální účelová dotace v oblasti kultury v roce 2020 - žádost do 200.000 Kč

rozpočtová 

položka

Autokino Strahov bylo založeno v květnu 2020 jako reakce na uzavření kin na jaře. Provoz kina se podařilo udržet. Vzhledem k opětovnému uzavření kin od 12.10.2020 došlo k 

rozhodnutí udržet provoz autokina i v zimních měsících. Od poloviny října se v autokině promítají o víkendu i dvě projekce denně. Snahou žadatele je každodenní provoz kina udržet 

i v době, kdy se opět kina otevřou. Přínosem projektu je zajištění možnosti filmových projekcí v bezpečném prostředí, a to na pozadí zkulturnění a znovuožití severozápadní části 

areálu Strahovského stadionu. V měsících listopadu a prosinci 2020 má žadatel v plánu uskutečnit 62 filmových projekcí. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora 

se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3 písm. b), odst. 5 písm. d), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných 

předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.

Odborné hodnocení: 55 bodů. "Žadatel se rozhodl projekt Autokino Strahov zahájený po uzavření běžných kin na jaře t.r. vzhledem k obnoveným epidemiologickým opatřením v 

říjnu znovu nastartovat resp. v něm pokračovat. Rád by provozoval autokino i v listopadu a prosinci t.r., během nichž zamýšlí realizovat cca. 62 projekcí (tudíž zhruba jednu denně). 

Projekt, který byl ve své jarní a letní fázi podpořen MČ Praha 5 částkou ve výši 50 000 Kč, není v Praze originální, ale zůstává zajímavým doplňkem současné omezené kulturní 

nabídky. Ekonomická úvaha je však žadatelem postavena (při divácky atraktivní dramaturgii, na hony vzdálené umlčeným art-kinům) na průměrné návštěvnosti 20 aut (á 350 Kč), 

což znamená zhruba pouze 40 až 60 diváků na jednom představení. Právě v počtu diváků/aut (a zřejmě i v možném vyššímu počtu projekcí, např. o víkendech  - i s vědomím krátké 

vánoční pauzy) lze nalézt zásadní rezervy projektu, který je zároveň očividně komerční." Hodnotitel nedoporučuje udělení dotace.

Odůvodnění, proč nebylo požádáno o grant: Projekt se vyvinul v souvislosti s pandemií Covid 19, proto nežádal o grant.

Účel: pronájem movitých věcí, které jsou nutné k projekci (pláto, kontejnery, projektor)

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy

** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1



457 273 50 000 0

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy

** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 2



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy je na základě žádosti dle § 10a odst. 2 a 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, předkládán ke schválení návrh usnesení na neposkytnutí finančních prostředků 

žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Žádost žadatele Aeroevents s.r.o., na projekt 

Podzimní a zimní provoz Autokina Strahov 2020 byla posouzena dvěma odbornými 

hodnotiteli, kteří nedoporučili žádost k finanční podpoře z důvodů, které jsou podrobně 

popsány v příloze č. 1. 
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