
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2022 
ze dne  1.8.2022 

k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 1408 ze dne 6. 6. 2022 k poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy kap. 06 

a 09 v roce 2022 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  

usnesení Rady HMP č. 1408 ze dne 6. 6. 2022, k návrhu na poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
kap. 06 a 09 v roce 2022 tak, že se v příloze č. 1 revokovaného usnesení mění název 
projektu a hodnocení u pořadového čísla 63 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle bodu 
I. tohoto usnesení 

Termín: 12.8.2022 

 

 
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-44892  
Provede: MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2022 ze dne 1. 8. 2022

Poř. č. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rada HMP 

Kč Kč Kč

63 White Pearl Gallery, Kersko 

699   289 12 Nymburk, IČO: 

22686215

Karpuchina 

Gallery - Scope 

Miami Beach 

2022

5 222 522 500 333 500 200 000

Anotace: Prezentaci na veletrhu SCOPE MIAMI BEACH 2022 chce Karpuchina Gallery pojmout jako prostorovou 

instalaci jednoho z nejvýraznějších současných autorů české umělecké scény - Juliuse Reichela (* 1981), 

absolventa pražské UMPRUM v ateliéru Jiřího Davida, který neustále prochází intenzivním průzkumem měnícího 

se vizuálního kódu pro nalezení obrazové matrice funkční v reálném i budoucím čase. Reichel je intermediálním 

umělcem, který programově zpochybňuje médium závěsného obrazu. Po tom, co smazal hranice mezi obrazem a 

objektem, ho nejvíce začaly zajímat instalační situace. V případě podpory bude dotace použita na účastnický 

poplatek. Požadovaná částka činí 64 % způsobilých nákladů. Žadatel na tento svůj projekt podporu HMP v oblasti 

KUL dosud nežádal. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 196 

460,11 EUR.

Účel: V případě podpory bude dotace použita na účastnický poplatek.

Odůvodnění, proč nebylo požádáno o Programovou dotaci: V době podání žádostí na programovou dotaci nebyl 

letošní ročník veletrhu ještě vyhlášen a tak galerie ještě nebyla oslovena, aby se veletrhu zúčastnila.

Odborná hodnocení:                                                                                                                                                                                                                                        

Počet bodů: 62; Účast na mezinárodních veletrzích současného umění je důležitou formou mezinárodní 

reprezentace českého umění v zahraničí. Veletrh Scope nepatří mezi nejprestižnější události, ale svou relevanci v 

mezinárodním kontextu bezesporu má. Výběr vystavujícího autora je poučený. Podpora tohoto typu událostí by z 

pohledu kulturní politiky MHMP měla být systematizovaná, v rámci programu IUD je problematická. Projekt není 

jednoznačným přínosem pro HMP, nejedná se o událost výjimečnou, a navíc jsou veletrhy (a logicky i tedy účast 

na nich) opakující se událostí. Samotný argument dobou vyhlášení letošního ročníku veletrhu není dostačující. 

Žadatel by měl účast plánovat s předstihem. Nedoporučuji k podpoře.                                                                                                                                                                                                                           

Počet bodů: 54; V době podání žádostí na programovou dotaci nebyl podle žadatele letošní ročník veletrhu ještě 

vyhlášen a tak galerie ještě nebyla oslovena, aby se veletrhu zúčastnila. Vzhledem k tomu, že Galerie získala grant 

z Ministerstva kultury, který však nepokryje náklady, žádá 300 tisíc na úhradu účastnického poplatku. Jedná se o 

kvalitní, byť komerční projekt – galerie prezentuje nadějného českého malíře Juliuse Reichle. Je to jeden ze tří 

projektů, které galerie žádá. Osobně si myslím, že v podobné situaci jsou i další pražské komerční galerie, které 

dodatečné prostředky nežádají. Vzhledem k výše zmíněným okolnostem a reálně vysokým nákladům na projekt 

nedoporučuji k podpoře.
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Důvodová zpráva 

 

Usnesením Rady HMP č. 1408 ze dne 6. 6. 2022 byl schválen návrh na poskytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy kap. 06 a 09 v roce 2022. 

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na revokaci uvedeného usnesení z důvodu 

chyby u jedné z udělených dotací, jejíž příjemce žádal o podporu tří projektů. 

 

AD Příloha č. 1 usnesení Rady HMP: 

 

5/063 – White Pearl Gallery 

             Karpuchina Gallery - Scope Miami Beach 2022  

  IUD ve výši 200 000 Kč 

 

Důvodem revokace je změna v názvu výše uvedeného projektu, kdy v původním usnesení byl 

chybně uveden název: Karpuchina Gallery – Swab Barcelona 2022. 

 

Jelikož smlouva zatím nebyla uzavřena a dotace proplacena, nepředkládáme ke schválení 

dodatek smlouvy. 
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