
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3076 ze dne 11. 12. 2018

výše částek nepřesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rozpočtová 

položka 

Doporučení 

výboru* 

Rada HMP - 

poskytovaná 

částka

Kč Kč Kč Kč

235 Mgr. Taťána ČECHOVSKÁ, 

Jungmannova 18/5, 110 00, Praha 1, 

IČ:40663531 

JONAS KAUFMANN - tenor - 

galakoncert (příprava)

5 090 000 980 000 5212 700 000 0

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2018

Koncert německého tenoristy Jonase Kaufmanna se uskuteční dne 22. února 2019 v 19:30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Současná jednička mezi světovými 

tenoristy vystoupí v Praze s programem složeným z árií z francouzských a italských oper za doprovodu orchestru PKF - Prague Philharmonia řízeného německým dirigentem 

Jochenem Riederem. Zájem diváků z celého světa o tohoto zpěváka je obrovský. Jeho koncertům se dostává obrovské pozornosti nejenom místního publika ale i mimopražských 

návštěvníků a zahraničních hostů z celého světa, kteří budou mít díky vystoupení Jonase Kaufmanna ve Smetanově síni jedinečnou možnost k návštěvě Prahy. Pořadatelé žádají o 

podporu tohoto významného kulturního projektu v roce 2018 proto, že vzhledem k únorovému termínu je nutné akci připravovat a uhradit značnou část nákladů již do konce tohoto 

roku. Výše požadované dotace činí 19 % způsobilých nákladů. 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), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení.**

Odůvodnění negativního stanoviska Rady hl. m. Prahy: Příslušné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, na kterém měla být projednána individuální účelová 

dotace pro Mgr. Taťánu Čechovskou na přípravu akce Jonas Kaufmann – tenor – galakoncert, se koná 13. 12. 2018. Předmětné finanční prostředky mohou být hlavním 

městem Prahou uvolněny až po splnění veškerých administrativních úkonů. Jedná se o časové období cca 15 pracovních dnů. Z této skutečnosti vyplývá, že podporu 

přípravy akce do 31. 12. 2018 nelze v tak krátkém termínu realizovat. 

Vysvětlivka:

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

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


