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

 
číslo 7/10 

ze dne  23.5.2019 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP, § 3392 - formou individuální účelové dotace převyšující částku 200.000,- Kč 
na rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení v celkové výši 
9.800.000,- Kč 

3.  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 200.000,- Kč 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 27.5.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7211  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/10 ze dne 23. 5. 2019

výše částek přesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Č. Žadatel Název projektu Účel Celkové 

náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
Výboru* 

Rada HMP - 
poskytovaná 
částka

ZHMP - 
poskytovaná 
částka

Kč Kč Kč Kč Kč
100 Zahrada na střeše s.r.o., 

Rybná 716/24, 110 00 
Praha 1, IČO:04778227 

Otevření Střechy 
Lucerny pro 
veřejnost poprvé 
takřka po 100 letech

Obsahové, grafické a realizační práce 
na expozici o Lucerně a rodině Havlů. 
Honoráře vystupujících umělců. 
Provoz otevíracích dnů. V budově 
Lucerny je paternoster, na zajištění 
bezpečnosti je potřeba mít vždy 6 
security lidí. Propagace.

5213 3 467 000 1 200 000 500 000 500 000 500 000

121 SCULPTURE LINE 
s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 
110 00 Praha 1, 
IČO:05188661 

SCULPTURE LINE V případě podpory projektu bude 
dotace použita na pojištění, transport, 
instalaci, deinstalaci, technické 
zajištění, umělecké honoráře, tiskové 
materiály, grafické práce, distribuci, 
propagaci.

5213 3 481 000 600 000 500 000 500 000 500 000

Rozpočová 
položka:

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2019

Na několikapatrových terasách střechy Paláce Lucerna probíhá rekonstrukce, aby bylo možné terasy pravidelně zpřístupňovat veřejnosti a realizovat plánované kulturní akce. 
Předmětem žádosti je realizace 30 kulturních akcí: koncerty klasické hudby, výstava o Lucerně a rodině Havlů, architektonické přednášky, filozofické diskuse ad. pro cca 25 000 
návštěvníků v období od dubna do října 2019. Již v roce 2017 a 2018 byly terasy krátkodobě otevřeny a přilákaly stovky návštěvníků. U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka 
a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d), e) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. b), c), d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě 
odůvodněných předpokladů) a odst. 8 (80 %) Nařízení**.

Předmětem žádosti je uspořádání 5. ročníku sochařského festivalu, který od 6. 6. do 30. 9. promění Prahu v jednu velkou open air galerii. V rámci tohoto festivalu bude prezentováno 
cca 20 soch a sousoší českých i zahraničních umělců určených do veřejného prostoru. Součástí festivalu jsou doprovodné akce: slavnostní zahájení a zakončení, komentované 
prohlídky s umělci, putovní výstava menších sculptur a obrazů, koncerty + pro děti - Back to school - první školní den, akce pro rodiče s dětmi – zábavné odpoledne, spojené s 
modelováním „soch“ a setkáním s umělci. Výše požadované dotace činí 17 % 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**.

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



Č. Žadatel Název projektu Účel Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
Výboru* 

Rada HMP - 
poskytovaná 
částka

ZHMP - 
poskytovaná 
částka

Kč Kč Kč Kč Kč

Rozpočová 
položka:

126 Metronome Production 
s.r.o.,  Slunná 541/27, 
162 00 Praha 6, 
IČO:04658639 

Metronome Festival 
Prague 2019

Dotace bude použita na pokrytí 
nákladů na propagaci, honoráře 
zahraničních umělců a technické 
zajištění festivalu.

5213 55 500 000 7 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000

156 BUBEC, o.p.s., 
Radouňova 366/1, 155 00 
Praha 5, IČO:70824185 

Umění v 
prostoru/výzkum 
města a konference

Honoráře, pronájem techniky, 
propagaci a technické zajištění.

5221 765 800 507 800 300 000 300 000 300 000

163 NOVÝ HORIZONT, 
spol. s r.o.,  Národní 
116/20, 110 00 Praha 1, 
IČO:40767329 

Rock Café - otevřené 
a inspirující 2019

Úhrada nákladů za produkci akcí, 
honoráře umělců, nájem prostoru a 
propagace.

5213 9 755 000 3 655 000 750 000 750 000 750 000

12 962 800 4 850 000 4 850 000 4 850 000

Obsahem projektu „Rock Café – otevřené a inspirující 2019“ je pokračování v dosavadní kontinuální činnosti klubu zaměřené na nejrůznější umělecké žánry, různé cílové skupiny a 
další rozvoj klubu. Jedná se především o produkci z oblasti hudby, divadla a filmu. Dále jde o pořádání výstav a poskytování profesionálního produkčního zázemí. Rock Café nabízí 
vystoupení českých a zahraničních umělců a podporuje mladé hudebníky a divadelníky. Projekt si klade za cíl přivést do klubu především mladé lidi a zde na ně působit progresivní 
hudbou, moderním divadlem a komplexním kulturním programem. Cílem projektu je také zajistit setkávání mladých autorů s profesionály a umožnit tak předávání zkušeností a 
rozšiřování znalostí. Projekt se uskuteční v klubu Rock Café. Požadovaná částka činí 38 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se 
poskytuje na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. a), 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**.

Tabulka celkem:

Čtvrtý ročník Metronome Festival Prague proběhne 21. a 22. června 2019 na Výstavišti v Holešovicích, kam dorazí Liam Gallagher, Morcheeba, Kraftwerk, Primal Scream, Anna 
Calvi, Ohm Square, Manon Meurt, Katarzia ad. Výše požadované dotace činí 13 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu je uplatněna 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**.

Předmětem žádosti je uspořádání akce zaměřené na rozvoj umění ve veřejném a výzkum veřejného prostoru Prahy prostřednictvím komentovaných prohlídek, odborných přednášek, 
kreativních workshopů a kulturních akcí v termínu 1. 7. – 30. 9. 2019. Tato akce má být doplňkem festivalu m3/Umění v prostoru 2019, který již potřetí oživí veřejný prostor města. 
Výše požadované dotace činí 66 % 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**.

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



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/10 ze dne 23. 5. 2019

výše částek přesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
Výboru* 

Rada HMP - 
poskytovaná 
částka

ZHMP - 
poskytovaná 
částka

Kč Kč Kč Kč Kč
145 Centrum spolků, studentů a 

absolventů Univerzity 
Karlovy, z. s., Ovocný trh 
560/5, 110 00 Praha 1, 
IČO:05248787 

Svobodný listopad Úhrada technického zajištění akcí, 
odměny pro lektory, spotřební 
materiál, grafické zpracování 
materiálů a inzerci (propagace 
projektu). 

5222 2 342 000 1 192 000 500 000 500 000 500 000

149 Díky, že můžem, z. s., 
Oblouková 766/16, 101 00 
Praha 10, IČO:05146895 

Sametový průvod po 
30 letech – živá 
divadelní rekonstrukce 
studentského průvodu 
17. listopadu

Úhrada produkčních nákladů 
(technické zabezpečení, světla, 
zvuk), pronájem technického 
vybavení, výroba a umístění kulis, 
honoráře herců, hudebníků, 
cestovní výdaje a honoráře 
realizačního týmu.

5222 3 550 000 3 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rozpočová 
položka:

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2019 - žádosti k 30. výročí listopadových událostí roku 1989

Účel

Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, z. s. žádá o podporu projektu Svobodný listopad s cílem připomenout si události 17. listopadu důstojným způsobem v 
místech, kde se skutečně v minulosti odehrávaly. Celkem je s touto iniciativou spjato sedm dílčích aktivit, a sice: Noc fakulty na Právnické fakultě UK – 13. listopadu, konference 
Ekonomická transformace v ČR a SR od sametové revoluce po současnost a otázka budoucnosti – 14. listopadu, konference Československý disent a jeho společenský přesah – 15. 
listopadu, Evropa a Mezinárodní den studentstva – 16. listopadu, Uctění památky 17. listopadu na Albertově, sociologický průzkum, Po stopách 17. listopadů. Svobodný listopad je 
iniciativa spojující studenty nejméně 3 pražských univerzit. Jeho integrální součástí je multižánrový festival Noc fakulty, tři různé odborné konference včetně jedné mezinárodní, 
samotná pieta na Albertově 17. listopadu. To vše je obohaceno o kulturní program. Navíc v kontextu sociologického průzkumu a interaktivní naučné hry bude umožněno 
návštěvníkům zábavnou formou projít důležitá místa spojená se 17. listopady. Svobodný listopad je samozřejmě součástí Festivalu svobody a úzce spolupracuje s iniciativou Díky, že 
můžem. Svobodný listopad je též pod záštitou národní studentské reprezentace, Studentské komory Rady vysokých škol. Výše požadované dotace činí 51 % způsobilých nákladů. U 
tohoto projektu je uplatněna 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**.

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



Č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
Výboru* 

Rada HMP - 
poskytovaná 
částka

ZHMP - 
poskytovaná 
částka

Kč Kč Kč Kč Kč

Rozpočová 
položka:

Účel

153 Akademie výtvarných umění 
v Praze, U akademie 172/4, 
170 00 Praha 7, 
IČO:60461446 

30 let svobody v umění Příprava a realizace soutěže – 
skicovné, odměny pro autory 
vítězné návrhy, propagace a PR. 

5332 900 000 650 000 400 000 400 000 400 000

159 Nerudný fest.cz, Národní 
341/23, 110 00 Praha 1, 
IČO:26578824 

Festival svobody v 
Praze

Mzdové náklady, úhrada služeb, 
náklady na propagaci a materiál.

5222 1 960 000 750 000 250 000 250 000 250 000

K letošnímu 30. výročí sametové revoluce se žadatelé rozhodli znovu zorganizovat průvod, který v roce 1989 pod heslem Vezměte s sebou květinu! svolával studenty na manifestaci 
na pražském Albertově. Nepůjde však o pietní vzpomínku, ale o divácky atraktivní událost, která by měla desítkám tisíc lidí umožnit zažít znovu pocit sounáležitosti, hrdosti a 
odhodlaného pohledu do budoucnosti. K účasti na průvodu budou aktivně vyzvány vysoké školy a jednotlivé fakulty, studentské spolky, veřejné instituce, neziskové organizace a 
prostřednictvím médií a komunikační kampaně i široká veřejnost. Nejedná se o protestní záležitost - projekt se staví za pozitivní hodnoty vycházející právě ze sametové revoluce. 
Nabídne divákům a účastníkům jiný druh zážitku, který spojuje princip imerzivního divadla, ale i LARP (Live Ac on Role Playing). S podobným přístupem, jehož principem a 
základem je aktivní zapojení diváků do vytváření dění a příběhu, má tvůrčí tým rozsáhlé zkušenosti. V podstatě jde o to, udělat z diváků účastníky. Průvod bude mít doporučený 
dresscode, letáky, plakáty a další informace se dostanou k veřejnosti ještě před jeho začátkem. Organizátoři očekávají podle předběžných propočtů účast 20 - 30 tisíc návštěvníků. 
Požadovaná dotace činí 90 % 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**.

Předmětem žádosti je realizace projektu k uctění 30 let od sametové revoluce. Společný projekt tří pražských vysokých uměleckých škol (AVU, UMPRUM, AMU) spolu s 
organizátory současných oslav na Národní třídě (spolek Díky, že můžem, z.s.) přináší návrh na uměleckou kampaň v ulicích Prahy (díla umístěná na reklamních nosičích), prezentující 
studentská díla vzešlá ze studentské soutěže. Ústředním tématem a cílem kampaně je pád železné opony, reflektování témat svobody a svobodné tvorby, příležitostí, které ze svobody 
vyplývají, stejně tak jako vyjádření se k hrozbám, kterým dnes svobodná společnost čelí. Přidanou hodnotou je plánovaná interaktivita kampaně – díla se budou při snímání 
fotoaparátem tzv. chytrých mobilních telefonů rozanimovávat, nebo se na displeji telefonu objeví další informace, fotografie, videa k přehrání apod. Výše požadované dotace činí 72 
% způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Festival svobody je koordinačně-komunikační platforma nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádajících koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce k výročí 17. 
listopadu. Platforma vznikla v roce 2016 s cílem kontinuální koordinace programu, vytvoření jednotné komunikace navenek a také sdílení postojů, idejí a hodnot s důrazem na vyznění 
programu jako celku. Zakládajícími organizacemi organizující hlavní pražské akce jsou Nerudný fest.cz – Koncert pro budoucnost, Díky, že můžem – Korzo Národní, Post Bellum – 
Ceny Paměti národa, Centrum spolků, studentů a absolventů UK – Uctění 17. listopadu na Albertově, FÓR_UM – Sametové posvícení, Proti projevům nenávisti – průvod. Na rozdíl 
od samotných akcí nemá platforma za cíl primárně organizovat konkrétní akci k výročí Jejím posláním je koordinovat zapojené akce, komunikovat je veřejnosti i médiím a také 
vytvářet společný obsah, výstupy i aktivity. (tisková konference, webové stránky, tiskoviny, memorandum a happeningy, konference, vzdělávací videa, mobilní aplikace a další). Má 
být jakousi střechou pro pražský program oslav, což má vést mj. k ucelenosti a přehlednosti programu, ale také finančním a časovým úsporám jednotlivých organizátorů. Projekt 
probíhá pod záštitou primátora HMP MUDr. Zdeňka Hřiba a radní pro kulturu HMP MgA. Hany Třeštíkové. Je požadováno 38 % celkových 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**.

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



Č. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Doporučení 
Výboru* 

Rada HMP - 
poskytovaná 
částka

ZHMP - 
poskytovaná 
částka

Kč Kč Kč Kč Kč

Rozpočová 
položka:

Účel

169 POST BELLUM,  o.p.s., 
Štěpánská 704/61, 110 00 
Praha 1, IČO:26548526 

Ceny Paměti národa 
2019 - 30 let od pádu 
totalitních režimů ve 
Střední a Východní 
Evropě - připomínka v 
den výročí Sametové 
revoluce

Pokrytí cca 31% celkových 
nákladů na realizaci této akce. 
(fotografické práce, celková 
propagace udílení cen a náklady na 
ozvučení celé akce)

5221 4 791 065 1 500 000 300 000 300 000 300 000

147 Památník Šoa Praha o.p.s., 
Veverkova 1410/8, 170 00 
Praha 7, IČO:24272914 

Sametová komunikace Pronájem scénického objektu na 
Letenské pláni, realizace dočasné 
stavby.

5221 5 580 925 3 198 758 2 500 000 2 500 000 2 500 000

10 490 758 4 950 000 4 950 000 4 950 000Tabulka celkem:

Na desátém ročníku Cen Paměti národa budou tradičně uděleny ceny pěti vybraným osobnostem z ČR, Slovenska, Maďarska, Polska a Německa, které se ve zlomových chvílích svého 
života zachovaly statečně a inspirativně. Slavnostní večer proběhne 17. listopadu od 20.00 v Národním divadle. V rámci večera, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize, 
Slovenská televize, Český rozhlas, polská, německá a maďarská televize, vystoupí známé hudební osobnosti. Televizní přenos bude letos režírovat opět český režisér p. Radim Špaček 
a v roli moderátora večera znovu vystoupí p. Martin Veselovský. Každému laureátovi splníme vybrané přání, jako např. zpěv jejich oblíbené písně. Ceny předají významné osobnosti 
společenského života. V rámci podpory Magistrátu Hl. m. Prahy navrhujem financovat ty náklady, které nejlépe odpovídají případné přidělené podpoře. V roce 2018 tomu byly např. 
náklady na fotografické práce, na celkovou propagaci udílení těchto cen a náklady na ozvučení celé akce. Rámcový i podrobnější rozpočet akce je přílohou žádosti. Nejedná se o 
veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Předložený projekt proběhne ve dnech 15. 10. – 30. 11. 2019 v podobě výstavy určené základním  a středním školám, společné návštěvě rodin a  celé široké veřejnosti. Výstava bude 
realizována na Letenské pláni, přímo v místech veřejného shromáždění konaného dne 25. 11.1989. Doprovodný program zahrnuje vystoupení skupiny Vosto5 a sdružení Opona, 
zavzpomínají zde herci – přímí aktéři sametové revoluce. Součástí výstavy bude vzdělávací projekt, ve kterém se žáci a studenti sami pokusí na kameru vyjádřit názor na současné 
události. Do projektu bude zapojeno několik škol v okolí Letné i Muzeum HMP, probíhá jednání se všemi pražskými SŠ. Vedle vlastního projektu Sametová komunikace zde 
proběhne ještě výstava Fotbal ve století faulů, která je zaměřena proti neonacistickým projevům na fotbalových stadionech. (Tato výstava vznikla  za finanční podpory - grantu HMP a 
dále se  profiluje.) Požadovaná částka představuje 57 % způsobilých nákladů. Projekt je bez vstupného. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a 
obchod mezi členskými státy EU.

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 3



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

KUC MHMP 0096203000000 Granty v oblasti kultury 000000115 0662 -4 950,0
KUC MHMP 0096205000000 Granty cestovní ruch 000000115 0662 -4 050,0

KUC MHMP 0096204000000 Individuální dotace - kultura 
000000120 0662 9 800,0

C e l k e m 800,0

KUC MHMP 0043438 Rezerva na realizaci umělec. děl ve veřej. prostoru 0 0662 -800,00
C e l k e m -800,00

Odbor/Organizace  Název akce

Číslo akce

UZ

2143

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

3392

ORJ

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/10 ze dne 23. 5. 2019
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ODPAOdbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akce

Účel / Název akce

Úprava 
celkových 
nákladů  (v 

tis. Kč)

UZ

ORJ



Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/10 ze dne 23. 5. 2019 

 
                                                                       

 PID 
Stejnopis č.                          

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

nad 200.000 Kč 
č. DOT/62/05/        /201 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
Hlavní město Praha 
zastoupené ...... 
se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 
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 „poskytovatel “) 
a 

Název/Jméno 
zastupuje: 
bytem/místem podnikání/sídlem…………………….. 
registrace:………………………………….. 
IČO/datum narození.:    DIČ:……………….. 
bankovní spojení:…………………………….. 
číslo účtu:……………………………. 
(dále jen „ příjemce “) 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků příjemci z rozpočtu 
poskytovatele v celkové výši …. Kč (slovy: ……………………. korun českých) (dále 
jen ,,dotace") za účelem realizace projektu …. (dále jen ,,projektu"), který se koná/bude 
konat v termínu do ......v..... (dále jen ,,účel"). Projekt tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

2. 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 smlouvy schválilo 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č …….. ze dne …….. 
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3. Varianty:1 

Projekt kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU a uvedená částka nezakládá veřejnou podporu. 
U tohoto opatření je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel 
dle čl. 53, odst. 2, písm. a), c), d), e), f) a odst. 5 písm. a), b) d), e), f)2 
Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.  

 
Článek II. 

Práva a povinnosti poskytovatele 
 

Poskytovatel se zavazuje převést přidělené finanční prostředky příjemci na jeho účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí její účinnosti. 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 
 
1. Využít dotaci k účelu realizace projektu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy a dosáhnout 

stanoveného účelu do ....... . 
2. Příjemce se zavazuje realizovat …… koncertů/výstav/představení apod. v kalendářním 

roce, na který je dotace poskytnuta. 
3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li 
k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

4. Vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit důstojné 
podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu. Příjemce obdrží logo 
poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: 
jmeno.prijmeni@praha.eu.3 

6. Předložit poskytovateli do 60/90 kalendářních dnů od realizace akce /31. 1. následujícího 
roku4 podrobné vyúčtování dotace formou věcné zprávy o užití dotace v souladu 
s předloženým rozpočtem projektu v žádosti a její vyúčtování na formuláři, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy, jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladů 
v elektronické podobě (prostřednictvím elektronického formuláře, který je ke stažení na 
adrese: http://kultura.praha.eu/jnp/cz/individualni_ucelova_dotace/index.html). V souladu 
s předchozím odstavcem je příjemce povinen předložit 1 kus od každého vydaného 
propagačního materiálu. 

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v 

                                                 
1 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu 
2 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu schváleného usnesením Zastupitelstva HMP 
3 týká se pouze akcí, které se budou konat 
4 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu 

mailto:jmeno.prijmeni@praha.eu
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/individualni_ucelova_dotace/index.html
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souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu veškerou 
potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a 
zpráv, a to vše po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 (pěti) let od ukončení 
realizace projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní záznamy a 
účetní doklady. 

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím odboru kultury a cestovního 
ruchu Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení kultury, přehled představení, koncertů, 
výstav apod. a umožnit mu volný vstup na tato představení, koncerty, výstavy apod.  

9. Vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 
nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace příjemci udělena. 

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 
oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, 
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu 
nebo se stanou předmětem likvidace. 

11. Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními 
předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní 
správy a samosprávy. 

12. Příjemce se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty 
hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13. Příjemce se zavazuje využít dotaci na maximálně 80/70/50% způsobilých nákladů 
projektu. Při neoprávněném využití poskytnuté dotace na více než 80/70/50% 
způsobilých nákladů projektu/činnosti, je příjemce dotace povinen vrátit finanční částku, 
o kterou byl limit překročen, poskytovateli na účet uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději 
do 31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace příjemci udělena. Výjimkou je 
výše provozní podpory u projektů v oblasti kultury a umění určených dětem, občanům 
v nepříznivé sociální situaci5 a u projektů bez vstupného, která nesmí přesáhnout částku, 
která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za 
příslušné období.6 

14. Příjemce garantuje, že podpora jeho projektu z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR (např. 
MK ČR, města, městské části a obce) ve svém souhrnu nepřekročí výši podpory, tj. max. 
80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti a pokryje deficit rozpočtu. Výjimkou je 
podpora při vydávání hudby a literatury, kdy souhrn výsledných podpor akce z veřejných 
rozpočtů ČR nesmí přesáhnout max. 70 % způsobilých nákladů a  podpora 

                                                 
5 Nepříznivou sociální situací se dle § 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro 
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 
znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných 
důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním 
vyloučením. 
6 týká se akcí s uplatněnou blokovou výjimkou 
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audiovizuálních děl, kdy souhrn výsledných podpor akce z veřejných rozpočtů ČR nesmí 
přesáhnout max. 50 % způsobilých nákladů.7 

15. Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 
projektů. Z dotace není možné hradit pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení 
(tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 
(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 
jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a 
obrazových záznamů produkcí příjemce, realizovaných za účelem prodeje, výdaje 
spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety). Výjimku tvoří dotace 
udělené na zahraniční prezentaci poskytovatele, které je příjemce oprávněn užít i na 
výdaje spojené s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety). 

16. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z dotace. Toto omezení se 
nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH 
osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu s 
finančním vypořádáním dotace doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že plátcem DPH není. 

17. Příjemce je povinen bez zbytečných odkladů, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů 
oznámit poskytovateli písemně na odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního 
města Prahy, oddělení kultury, jakoukoliv změnu svých údajů uvedených ve smlouvě, 
projektu nebo veřejném rejstříku. 

18. Příjemce bude prodávat jídlo a nápoje pouze ve:  
a. vratném omyvatelném nádobí – sklo, porcelán, kovové příbory, a nebo  
b. vratném plastovém nádobí – misky, kelímky 

 
Článek IV. 

Sankční ustanovení  

1. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou 
nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnuté 
finanční prostředky je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v 
rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli 
penále dle tohoto zákona. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 
7 této smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 
5 zákona o rozpočtových pravidlech: opožděné dodání vyúčtování do 15 dnů, v tomto 
případě se uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč. 

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační 
číslo)/datum narození. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a zákona o rozpočtových pravidlech, dále pak příslušnými 
ustanoveními správního řádu. 

                                                 
7 týká se akcí s uplatněnou blokovou výjimkou 
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2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 
a číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní 
lhůtou 15 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní 
straně, a to v souladu s § 166 správního řádu. 

4. Tato smlouva sestává ze (     ) stran textu smlouvy a (      ) stran příloh. Smlouva se 
vyhotovuje ve 5 (pěti) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 4 (čtyři) tyto 
stejnopis a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního razítka 
poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy, pokud se smlouva opatří 
přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na přelepce 
smlouvy. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje smluvních stran, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 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 poskytovatel. 

8. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedené na webové stránce poskytovatele na 
adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.8 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato 
smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a 
že projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem 
a nepříčí se dobrým mravům a prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše 
níže stvrzují svými podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Projekt a č. 2 – Věcná zpráva o užití 
dotace a její vyúčtování. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím centrálního registru smluv. 

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

Poskytovatel      Příjemce 
 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/62/05/.../201 

                                                 
8 Týká se fyzických osob. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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Popis projektu: 

Účel, na který bude individuální dotace použita: 

 
Příloha č. 2 ke smlouvě č. DOT/62/05/.../201 

 

Věcná zpráva o užití účelové neinvestiční dotace 
 a její vyúčtování  

  
                                                                 

 
název příjemce  celkově přidělená částka        celková částka k vrácení 

  - 
 
Vyplní realizátor příjemce  
 
Číslo dotační smlouvy: 
Název projektu:  
Výše poskytnuté dotace: 
Celková výše čerpání poskytnuté dotace: 
Částka k vrácení: 
Účel dotace: 
 
Povinný popis projektu, zhodnocení a přínos dotace:  
 
 
Vyúčtování dotace  
 
Čerpáno z dotace: 
Číslo dokladu v účetní evidenci 

 
          Částka v Kč 
 

     Účel platby 
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Celkové náklady projektu: ……… Kč 
 
Celkový příjem projektu (veškeré dotace a příjmy): ………. Kč 
 
 
V Praze dne ………………………………. 
                                                                                            podpis příjemce dotace 
 
Zpracovatel vybere variantu dle č. 1, odst. 3.: 
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Varianta pro blokovou výjimku 
 

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 
 

1. Prohlašuji 
dle Článku 2 odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.6.2014, že jako žadatel o 
podporu nejsem/nejsme „podnikem v obtížích“, kterým se rozumí podnik, v jehož případě 
nastane alespoň jedna z následujících okolností: 
a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem a 

jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování 
– která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního 
prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním 
zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v 
důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. 
Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech 
dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší 
překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za 
„společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I 
směrnice 2013/34/EU (1) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio. 

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti 
(která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – 
pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým nebo středním 
podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové 
kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v 
oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než 
poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto 
ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 
společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU. 

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje 
kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých 
věřitelů. 

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil 
záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán 
restrukturalizace. 

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou 
letech: 

1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a 
2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním 
a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0. 
 

2. Prohlašuji, že 
jako žadatel nejsem/nejsme podnikem, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a 
neslučitelnou s vnitřním trhem. 
 
 
 
3. Prohlašuji, že 
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dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. černa 2014 splňuji/splňujeme daná 
vymezení pro tuto kategorii podniku: (nehodící se škrtněte) 
• mikropodnik (mikropodnikem je podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat 

nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR) 
• malý podnik (malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční 

obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR) 
• střední podnik (středním podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož 

roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. 
EUR) 

• velký podnik (velkým podnikem je podnik, který zaměstnává více než 250 osob a jehož roční 
obrat přesahuje 50 mil. EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 mil. EUR) 
 
 

Stvrzuji 
svým podpisem uvedené v čestných prohlášeních. 

 
 
V ………………………………dne 
 
 
 
     
 
_______________________________ 

Podpis žadatele/statutárního zástupce 
či osoby zmocněné jednat za žadatele 

 
razítko 

 
 
    _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Důvodová zpráva 

 

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 885 ze dne 13. 5. 2019 vyslovila 

v bodě II. souhlas s poskytnutím finančních prostředků formou individuální účelové dotace 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle § 10a 
odst. 2 a 3. O poskytnutí individuální účelové dotace rozhoduje Rada hlavního města Prahy 
do výše poskytované částky 200.000 Kč (na základě § 68 odst. 2 písm. 1) a Zastupitelstvo hl. 

m. Prahy nad 200.000 Kč (na základě § 59 odst. 3 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhuje se poskytnout finanční prostředky v celkové výši 9 800 tis. Kč z běžných 

výdajů kapitoly 06, odboru 0662 - KUC MHMP, § 3392 – podpora kulturních aktivit – 

individuální účelové dotace po úpravě rozpočtu, ke které dojde 

• snížením kap. 06, §3399 – granty v oblasti kultury kap. 0662 o 4 950 tis. Kč (pol. 
5229) 

• snížením kap. 06, § 2143 – granty cestovní ruch o 4 050 tis. Kč (pol. 5229) 
• snížením kap. 06, č. akce 0043438 - Rezerva na realizaci umělec. děl ve veřej. 

prostoru o 800 tis. Kč 

za současného zvýšení § 3392 – podpora kulturních aktivit o stejnou částku, tj. o 9 800 tis. Kč 
(5213 4 550 tis. Kč, pol. 5221 3 100 tis. Kč, pol. 5222 1 750 tis. Kč a pol. 5332 400 tis. Kč).  

Projektům číslo 100, 121, 126, 156 a 163 v příloze č. 2 je navržena podpora a vztahuje 
se na ně bloková výjimka dle Nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (dále 
jen „Nařízení“). Jedná se o podporu „ad hoc“, která má podobu podpory provozní dle čl. 53, 
odst. 3., písm. b) Nařízení. Poskytnutí podpory je navrhováno na kulturní účely dle článku 53, 
odst. 2. písm. d) Nařízení. Zároveň u těchto projektů dojde k naplnění ust. § 59 odst. 3 písm. h) 
z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, o poskytování dotací v hodnotě nad 200.000 Kč, které náleží 
do působnosti Zastupitelstva hl. m. Prahy.  

Projekty číslo 147, 153 a 169 uvedené v příloze č. 4, kterým je navržena podpora, 
nesplňují kumulativně všechny znaky veřejné podpory podle článku 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, jsou určeny českým účastníkům a divákům, nemohou ovlivnit 
hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a je u nich vyloučeno ovlivnění obchodu mezi 
členskými státy EU. Projektům číslo 145, 149 a 159 je navržena podpora a vztahuje se na ně 
bloková výjimka dle Nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (dále jen 
„Nařízení“). Jedná se o podporu „ad hoc“, která má podobu podpory provozní dle čl. 53, odst. 
3., písm. b) Nařízení. Poskytnutí podpory je navrhováno na kulturní účely dle článku 53, odst. 
2. písm. d) Nařízení. Zároveň u těchto projektů dojde k naplnění ust. § 59 odst. 3 písm. h) 
z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, o poskytování dotací v hodnotě nad 200.000 Kč, které náleží 
do působnosti Zastupitelstva hl. m. Prahy.  

Finanční prostředky budou poskytnuty žadateli formou veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 200.000 Kč, jejíž vzor je Přílohou č. 4 tohoto 

usnesení. Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP doporučil 
poskytnutí finanční částky na svém 5. řádném zasedání dne 3. 4. 2019.  

 



Příloha č. 1 k důvodové zprávě 

 

 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 

 

číslo 885 

ze dne 13.5.2019 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0662 - KUC MHMP, § 
3392 formou účelové neinvestiční dotace nepřevyšující v jednotlivých případech 
částku 200.000 Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a č. 3 tohoto usnesení v 
celkové výši 3.886.111 Kč 

2.  znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do 200.000 
Kč, která je přílohou č. 7 tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím finančních prostředků z běžných výdajů KUC MHMP kapitoly 0662, § 
3392 formou účelové neinvestiční dotace převyšující v jednotlivých případech částku 
200.000 Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 2 a č. 4 tohoto usnesení, a to v 
celkové navrhované výši 9.800.000 Kč 

2.  se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 
200.000 Kč dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle bodu 
I. tohoto usnesení 

Termín: 14.6.2019 

2.  uzavřít po schválení individuálních účelových neinvestičních dotací 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2019 

3.  zaslat Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS "Informaci o státní podpoře" dle 
Kapitoly II. čl. 11 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 zvlášť pro každé opatření 
podpory vyňaté podle tohoto nařízení, a to do pěti dnů po nabytí účinnosti 
veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. a II. tohoto usnesení 

Termín: 26.7.2019 

4.  bez zbytečného odkladu písemně sdělit žadatelům, jimž dotace nebyla 
poskytnuta, důvody nevyhovění žádosti popsané v příloze č. 1 a č. 3 tohoto 
usnesení 

Termín: 28.6.2019 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení 
Termín: 27.5.2019 

3.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na schválení individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 23.5.2019 

 

 

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-32931  

Provede: MHMP - KUC MHMP, MHMP - ROZ MHMP, radní MgA. Hana Třeštíková  

Na vědomí: odborům MHMP  
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