
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2324 
ze dne  26.10.2020 

k návrhu na uzavření Dodatků k uzavřeným Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace - grantu na rok 2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace 

související s pandemií COVID-19 v oblasti kultury a umění 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  prodloužení termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) v termínu 
nejpozději do 30. 6. 2021 ve Veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotace 
uzavřených s příjemci dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200.000 Kč, 
jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2.  návrh Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - 
grantu uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení, který bude uzavřen s příjemci dle 
bodu I.1. tohoto usnesení 

I I .   n e s c h v a l u j e  

vyhovění žádosti o částečné dosažení účelu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
v původním termínu u příjemce dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200.000 
Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I I .   s o u h l a s í  

1.  s prodloužením termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) do            
30. 6. 2021 ve Veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotace uzavřených               
s příjemci dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200.000 Kč, jejichž 
seznam je uveden v příloze č. 4 tohoto usnesení 

2.  s návrhem Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace - grantu uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení, který bude uzavřen                
s příjemci dle bodu III.1. tohoto usnesení 

3.  s prodloužením termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) v termínu 
nejpozději do 30. 6. 2021 u příjemce víceleté účelové dotace - grantu v oblasti 
kultury a umění dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 

4.  s návrhem Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace - grantu uvedeným v příloze č. 7 tohoto usnesení, který bude uzavřen              
s příjemcem víceleté účelové dotace - víceletého grantu dle bodu III.3. tohoto 
usnesení 



I V .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na uzavření dodatků dle bodu             
III. tohoto usnesení 

Termín: 12.11.2020 

2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  zpracovat a uzavřít Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace - grantu do 200.000 Kč se subjekty dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 11.12.2020 

2.  bez zbytečného odkladu písemně informovat příjemce dotace o neschválení 
částečného dosažení účelu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace                
v původním termínu dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2020 

3.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a uzavřít Dodatky                   
k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu 
nad 200.000 Kč se subjekty dle bodu III. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.11.2020 

Kontrolní termín: 11.12.2020 

 

 
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-37873  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá 

částka 

RHMP/ZHMP

v Kč

BB/128
S-MHMP 

1204290/2019

07988737 - 8PM promotion 

s.r.o.
8PM promotion - koncertní projekty 766 000 296 000 5213 79 150 000 150 000

BB/190
S-MHMP 

1204288/2019

07988737 - 8PM promotion 

s.r.o.
Femme Fatale 695 000 315 000 5213 81 150 000 150 000

BB/246
S-MHMP 

837233/2019

26562413 - Komorní spolek 

Variace
Tóny architektury 246 000 96 000 5222 79 80 000 80 000

BC/272
S-MHMP 

1218115/2019

04827937 - DANA PALA 

CREATIVITY z.s.
NINCS - reprízy 247 000 152 200 5222 65 80 000 80 000

BC/318
S-MHMP 

1168367/2019

25106121 - Taneční centrum 

Praha - konzervatoř, zapsaný 

ústav

Mezinárodní týdny tance 2020 1 468 000 320 000 5229 76 150 000 150 000

BC/330
S-MHMP 

1136825/2019
06954421 - Jan Mika

Best Bboy Kid 7. ročník - mezinárodní 

meeting
478 000 330 000 5 212 70 100 000 100000

BD/414
S-MHMP 

1073069/2019

04993934 - Drdova Gallery 

s.r.o.

Účast na mezinárodních veletrzích se 

současným uměním Art Brussels 2020, 

Belgie, Liste, Švýcarsko

1 025 000 250 000 5213 74 120 000 120 000

BE/461
S-MHMP 

1170548/2019
27653315 - Bigg Boss s.r.o. ARCHITEKTURA 58-89 1 961 000 384 000 5213 81 200 000 200 000

BE/468
S-MHMP 

1111878/2019

25643843 - Nakladatelství 

Triáda, s.r.o.

Jiří Němec: Profily I (Literatura, film, 

výtvarné umění)
190 000 84 000 5213 84 84 000 84 000

BE/469
S-MHMP 

1111893/2019

25643843 - Nakladatelství 

Triáda, s.r.o.
Jiří Weil: Reportáže a stati (Spisy, sv. 1) 237 000 105 000 5213 79 105 000 105 000

BE/470
S-MHMP 

1111885/2019

25643843 - Nakladatelství 

Triáda, s.r.o.

Martin a Tomáš Welsovi: Sancta Familia 

(Svatá rodina)
196 500 108 000 5213 83 108 000 108 000

BF/528
S-MHMP 

1218172/2019

22860291 - Severský 

filmový klub, z.s.

Severské filmové festivaly v kině Lucerna 

(i pro neslyšící) 2020
1 050 000 165 000 5222 75 100 000 100 000

BG/570
S-MHMP 

1118070/2019
07524340 - UUUL, z.ú. Vzdělání srdce 3 572 160 380 000 5229 76 200 000 200 000

BG/611
S-MHMP 

1118643/2019
86662520 - Štěpán Soukup MANDRAGORA 255 000 150 000 5212 72 100 000 100 000

BG/647
S-MHMP 

1131158/2019

67981224 - Studentská unie 

ČVUT
Lesamáj technicky dejvický majáles 400 000 200 000 5222 65 80 000 80 000

Seznam příjemců dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200 000 Kč, u nichž dochází k prodloužení termínu realizace projektu 

(doby dosažení účelu dotace) v termínu do 30. 6. 2021

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2324 ze dne 26. 10. 2020



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2324 ze dne 26. 10. 2020 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bank. spojení:  PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:  5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Název/Jméno 

sídlem:    

zastupuje:   

IČO:       DIČ: 

registrace:  

bank. spojení: 

číslo účtu:   

(dále jen „příjemce“) 

 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace do termínu dle odst. 2. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

1.  Článek III. odstavce 1 až 4 smlouvy nově zní: 

„1. Příjemce se zavazuje využít grant pouze na neinvestiční způsobilé náklady, účelně vynaložené 

a odůvodněné, které vznikly v přímé souvislosti s přípravou realizace projektu uvedeného v Článku 

I., odst. 1 této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje, že stanoveného účelu dosáhne nejpozději do 30. 6. 2021. 

3. Příjemce se zavazuje předložit a elektronicky odeslat poskytovateli do 31. 1. 2021 dále uvedené 

dokumenty, vztahující se k čerpání grantu do 31. 12. 2020 a do 31. 8. 2021 dokumenty vztahující 

se k čerpání grantu do 30. 6. 2021: 

a) řádné finanční vypořádání všech realizovaných příjmů a výdajů celého projektu a specifikaci 

použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem projektu 

v žádosti. Realizované příjmy a výdaje budou doloženy soupisem a fotokopiemi účetních 

dokladů a nahrány v elektronické podobě do formuláře, který je ke stažení na adrese: 

kultura.praha.eu,  

b) podrobný popis a zhodnocení projektu,  

c) kopii registrace k DPH v případě, že je příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH.  

4. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2021.“ 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy usnesením č.[*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

V Praze dne …………………    V Praze dne   ……………………..  

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá 

částka 

RHMP/ZHMP

v Kč

BG/615
S-MHMP 

1178564/2019

26545462 - Chorea 

Historica, z.s.
Kabinet baroknich kuriozit 602 000 200 000 5222 71 100 000 100 000

Příjemce dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200 000 Kč, u kterého dochází k částečnému dosažení účelu smlouvy v původním termínu  

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2324 ze dne 26. 10. 2020

Žadatel požaduje uznání částečně vynaložených nákladů do 15. 3. 2020 s tím, že nemohl představení uvést na Lodi Tajemství Bratří Formanů v důsledku změn svých dalších 

závazků, které byly z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 přesunuty na termín plnění předmětu grantu. K uskutečnění předmětu grantu tedy nedošlo z důvodů křížení aktivit 

žadatele a žadatel se sám rozhodl upřednostnit jiné aktivity před plněním veřejnoprávní smlouvy.



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

Navržena 

částka 

RHMP/ZHMP

v Kč

BB/166
S-MHMP 

1181441/2019

26431017 - NACHTIGALL 

ARTISTS MANAGEMENT 

s.r.o.

Hvězdy světové opery 2020 9 550 000 2 000 000 5213 87 1 250 000 1 250 000

BB/183
S-MHMP 

1181619/2019

05788927 - Spolek přátel 

hudebních talentů
Talenty světové opery 2020 1 765 000 750 000 5222 79 600 000 600 000

BB/194
S-MHMP 

11854665/2019

25739701 - D Smack U 

Promotion,spol. s r.o.
Sound-check-point Prauge 2020 1 406 685 911 685 5213 89 550 000 550 000

BB/197
S-MHMP 

1226493/2019

27256758 - Liver Music, 

s.r.o.
BlueFest 6 354 000 1 500 000 5213 73 500 000 500 000

BB/198
S-MHMP 

1226489/2019

27256758 - Liver Music, 

s.r.o.
Prague International Bluenight 5 317 000 1 500 000 5213 80 550 000 550 000

BD/368
S-MHMP 

1217058/2019

27407837 - hunt kastner 

artworks, s.r.o.

Účast pražské galerie hunt kastner na 

mezinárodních veletrzích pro současné 

umění

2 640 500 600 000 5213 72 300 000 300 000

BD/401
S-MHMP 

1094891/2019

05695937 - ZAHORIAN & 

VAN ESPEN z.s.

prezentace na významných 

mezinárodních fórech vizuálního umění
950 000 665 000 5222 70 220 000 220 000

BD/425
S-MHMP 

1170746/2019

27907660 - Pražská galerie 

českého skla, o.p.s.
Stanislav Libenský Award 2020 1 465 000 400 000 5221 69 270 000 270 000

BG/552
S-MHMP 

1218138/2019

00406724 - UNIJAZZ - 

sdružení pro podporu 

kulturních aktivit, z. s.

Čítárna Unijazzu s knihovnou 2 354 300 1 150 000 5222 79 700 000 700 000

BG/643
S-MHMP 

1170581/2019
26548216 - InBáze, z. s. Interkulturní festival RefuFest 2020 722 392 400 000 5222 77 250 000 250 000

Seznam příjemců dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200 000 Kč, u nichž dochází k prodloužení termínu realizace projektu 

(doby dosažení účelu dotace) v termínu do 30. 6. 2021

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2324 ze dne 26. 10. 2020

Návrh



Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 2324 ze dne 26. 10. 2020 

 

Návrh 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bank. spojení:  PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:  5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Název/Jméno 

sídlem: 

zastupuje:   

IČO:       DIČ:    

registrace:  

bank. spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „příjemce“) 

 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace do termínu dle odst. 2. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

1.  Článek III. odstavce 1 až 4 smlouvy nově zní: 

„1. Příjemce se zavazuje využít grant pouze na neinvestiční způsobilé náklady, účelně vynaložené 

a odůvodněné, které vznikly v přímé souvislosti s přípravou realizace projektu uvedeného v Článku 

I., odst. 1 této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje, že stanoveného účelu dosáhne nejpozději do 30. 6. 2021. 

3. Příjemce se zavazuje předložit a elektronicky odeslat poskytovateli do 31. 1. 2021 dále uvedené 

dokumenty, vztahující se k čerpání grantu do 31. 12. 2020 a do 31. 8. 2021 dokumenty vztahující 

se k čerpání grantu do 30. 6. 2021: 

a) řádné finanční vypořádání všech realizovaných příjmů a výdajů celého projektu a specifikaci 

použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem projektu 

v žádosti. Realizované příjmy a výdaje budou doloženy soupisem a fotokopiemi účetních 

dokladů a nahrány v elektronické podobě do formuláře, který je ke stažení na adrese: 

kultura.praha.eu,  

b) podrobný popis a zhodnocení projektu,  

c) kopii registrace k DPH v případě, že je příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH.  

4. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2021.“ 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy usnesením č.[*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

V Praze dne …………………    V Praze dne   ……………………..  

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

Navržena 

částka 

RHMP/ZHMP

v Kč

AE/039
S-MHMP 

847363/2015

25643843 - Nakladatelství 

Triáda, s.r.o.
Josef Čapek: Publicistika 3 (Spisy, sv. 7) 332 000 208 000 5213 92 208 000 208 000

Seznam příjemců víceleté účelové dotace - grantu v oblasti kultury a umění  nad 200 000 Kč, u kterých dochází k prodloužení termínu realizace projektu (doby 

dosažení účelu dotace) v termínu do 30. 6. 2021

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 2324 ze dne 26. 10. 2020

Zaměstnanci společnosti Nakladatelství Triáda, s. r. o., se kvůli karanténním opatřením a uzavření škol nemohli od února do června 2020 věnovat redakčním pracím, jak bylo původně 

plánováno. Také uzavírka knihoven výrazně zkomplikovala a prodloužila trvání závěrečných prací (zejména dokončení komentářů k textům Josefa Čapka a vytvoření hesláře pro 

rejstříky). 

Aktualizovaný harmonogram

2020–2021

leden – září 2020: korektura textů; dokončení a sazba ediční poznámky a komentářů

říjen – prosinec 2020: vznik rejstříků (jmenný rejstřík, rejstřík výstav, rejstřík vystavujících subjektů a výstavních prostor); korektura ediční poznámky a komentářů k jednotlivých 

textům

leden – únor 2021: 2. korektura Čapkových textů

březen – duben 2021: 2. korektura ediční poznámky a komentářů

květen – červen 2021: tisk, distribuce a propagace

Návrh



Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 2324 ze dne 26. 10. 2020 

 

Návrh 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace – 

víceletého grantu č. DOT/62/05/003889/2016 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bank. spojení:  PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:  5157998/6000 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Nakladatelství Triáda, s.r.o. 

sídlem:   Kroftova 341/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

zastoupená: Mgr. Robertem Krumphanzlem, jednatelem  

registrovaná:  v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57506, 

od 6. 2. 1998 

IČO:   25643843    DIČ: CZ25643843 

bank. spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:  576309123/0300 

  

(dále jen „příjemce“) 

 

(společně též jako „smluvní strany“) 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/003889/2016 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace do termínu dle odst. 2 výše. 
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4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 2 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 

 

Článek II.  

Předmět dodatku (Změna smlouvy) 

1. Článek III. odst. 4 smlouvy nově zní: 

„4. Grant nevyčerpaný v příslušném kalendářním roce lze čerpat v roce následujícím, včetně grantu 

na rok 2020, který může příjemce čerpat do 30. 6. 2021. Nevyčerpanou část grantu se příjemce zavazuje 

vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 31. 8. 2021.“ 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy usnesením č.[*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

V Praze dne …………………    V Praze dne   ……………………..  

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 
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Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu na rok 2020 z důvodu minimalizace následků 

krizové situace související s pandemií COVID-19 v oblasti kultury a umění. 

 

Udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2020 bylo schváleno usnesením 

Rady hl. m. Prahy č. 52 ze dne 13. 1. 2020 a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/20 ze dne 

23. 1. 2020. Na základě výše uvedených usnesení byly s příjemci grantů uzavřeny veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – grantu, jejichž základními podmínkami je využití 

dotace k účelu realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta a dosažení stanoveného účelu 

do určitého data. Podmínky uzavřených smluv nemohou být s ohledem na výše uvedenou situaci 

v mnoha případech naplněny, projekt často nemůže být zcela realizován, příjemci dotací v některých 

případech učinili v dobré víře mnoho přípravných kroků k realizaci svého projektu, uhradili jiným 

subjektům náklady na dílčí činnosti, které s realizací projektu přímo souvisejí apod. 

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1240 ze dne 15. 6. 2020 (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) 

deklaruje příjemcům jednoletých grantů 2020 možnost uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – grantu s tím, že o změnu veřejnoprávní smlouvy museli 

požádat do 31. 8. 2020. Celkem bylo podáno 27 žádostí. 

Proto je Radě hl. m. Prahy předkládáno ke schválení prodloužení termínu realizace projektu (doby 

dosažení účelu dotace) v termínu nejpozději do 30. 6. 2021 ve veřejnoprávních smlouvách o 

poskytnutí dotace uzavřených s příjemci dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200 000 Kč, 

jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.  Rada hl. m. Prahy také schvaluje návrh 

dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu dle přílohy č. 2 

tohoto usnesení, který bude uzavřen s příjemci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy nedoporučuje schválení částečného 

dosažení účelu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v původním termínu dle přílohy č. 3 tohoto 

usnesení.  

• Žadatel Chorea Historica, z. s., požaduje uznání částečně vynaložených nákladů do                

15. 3. 2020 s tím, že nemohl představení uvést na Lodi Tajemství Bratří Formanů v důsledku 

změn svých dalších závazků, které byly z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 přesunuty 

na termín plnění předmětu grantu. K uskutečnění předmětu grantu tedy nedošlo z důvodů 

křížení aktivit žadatele, ale žadatel se sám rozhodl upřednostnit jiné aktivity před plněním 

veřejnoprávní smlouvy. Proto je Radě hl. m. Prahy předkládána příloha č. 4 tohoto usnesení 

k neschválení žádosti. 

Dále je Radě hl. m. Prahy předkládáno k souhlasu prodloužení termínu realizace projektu (doby 

dosažení účelu dotace) v termínu nejpozději do 30. 6. 2021 ve veřejnoprávních smlouvách o 

poskytnutí dotace uzavřených s příjemci dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200 000 Kč, 

jejichž seznam je uveden v příloze č. 4 tohoto usnesení.  Rada hl. m. Prahy také souhlasí s návrhem 

dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu dle přílohy č. 5 

tohoto usnesení, který bude uzavřen s příjemci uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení. 

Rada hl. m. Prahy souhlasí s prodloužením termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) 

v termínu nejpozději do 30. 6. 2021 u příjemce víceleté účelové dotace – víceletého grantu v oblasti 

kultury a umění dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.   
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• Zaměstnanci společnosti Nakladatelství Triáda, s. r. o., se kvůli karanténním opatřením a 

uzavření škol nemohli od února do června 2020 věnovat redakčním pracím, jak bylo původně 

plánováno. Také uzavírka knihoven výrazně zkomplikovala a prodloužila trvání závěrečných 

prací (zejména dokončení komentářů k textům Josefa Čapka a vytvoření hesláře pro rejstříky).  

V původním návrhu se nepočítalo s tím, že by i příjemci víceletého grantu mohli požadovat 

prodloužení termínu. Jedná se o výjimečný případ, odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu 

hl. m. Prahy doporučuje, aby jim bylo vyhověno. Rada hl. m. Prahy souhlasí s návrhem dodatku 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, který bude uveden 

s příjemci dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 

Seznam příloh důvodové zprávy 

1. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1240 ze dne 15. 6. 2020 

2. Návrh usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy Z-8712 

3. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční/investiční dotace – grantu 

do 200.000 Kč 

4. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční/investiční dotace – grantu 

nad 200.000 Kč 

5. Smlouva o poskytnutí víceleté účelové dotace – víceletého grantu č. DOT/62/05/003889/2016 
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