
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 21/77 
ze dne  12.11.2020 

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 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  prodloužení 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. 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 

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

4.  návrh Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – 
grantu uvedený v příloze č. 4 tohoto usnesení, který bude uzavřen s příjemcem 
víceleté účelové dotace - víceletého grantu dle bodu I.3. tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  realizovat bod I. tohoto usnesení 

Termín: 23.11.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-8712  
Provede: Rada HMP  
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/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. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/77 ze dne 12. 11. 2020



Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/77 ze dne 12. 11. 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 

bankovní spoj.:  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:   

registrace: 

IČO:        DIČ:  

bankovní 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 výše se 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

 Poskytnutá 

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. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/77 ze dne 12. 11. 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



Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/77 ze dne 12. 11. 2020 

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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