
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 178 
ze dne  3.2.2020 

k převodu nevyčerpaných finančních prostředků a k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury                 

v roce 2020 
 

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. 2 tohoto usnesení          
v celkové výši 3.456.800,- Kč 

2.  text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do 200.000 Kč, 
který je přílohou č. 4 tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2019 do roku 2020 dle přílohy č. 3 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 částku 200.000,- Kč žadateli 
uvedenému v příloze č. 5 tohoto usnesení, a to v celkové navrhované výši 
2.000.000,- Kč 

2.  s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 
200.000 Kč 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: 6.3.2020 

2.  uzavřít po schválení individuální účelové neinvestiční dotace Zastupitelstvem 
hl.m. Prahy veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle bodu      
II. tohoto usnesení 

Termín: 20.3.2020 

3.  bez zbytečného odkladu písemně sdělit žadatelům, jimž dotace nebyla 
poskytnuta, důvody nevyhovění žádosti popsané v příloze č. 1 a č. 2 tohoto 
usnesení 

Termín: 13.3.2020 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 24.2.2020 

3.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na schválení individuální účelové 
dotace v oblasti kultury dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 13.2.2020 

 

 
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-35564  
Provede: MHMP - KUC MHMP, MHMP - ROZ MHMP, radní MgA. Hana Třeštíková  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 3. 2. 2020

Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Účel Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Doporučení 

Výboru* 

Rada HMP - 

poskytovaná 

částka

Kč Kč Kč Kč

1 Pole & Me, z.s., 80, 373 

63 Ševětín, 

IČO:04424867 

Express Yourself by 

Pole & Me z.s. 2020

Úhrada části nájmu divadla, pronájem LED 

obrazovky a trussová konstrukce s vysokými 

tyčemi.

5222 151 209 35 000 35 000 35 000

4 artbrut.cz, z.s., V. P. 

Čkalova 503/12, 160 00 

Praha 6, IČO:22766294 

Nadia Rovderová: 

FOTOFATAL 1999-

2019

Tisk fotografií a autorské honoráře 5222 413 000 180 000 90 000 90 000

Předmětem žádosti je uspořádání sólové fotografické výstavy Nadii Rovderové FOTOFATAL 1999-2019 v prostorách Centra současného umění DOX, která navazuje na sérii 

předešlých výstav nazvaných Fotofatal. Expozice má zahrnovat průřez všemi fotografickými cykly autorky. Situovaná ve třech patrech tzv. věže výstava představí přes 300 

fotografií rozmanitých formátů a způsobů adjustace. Kurátorky výstavy: Suzanne Pastor a Terezie Zemánková; architektka výstavy: Ivana Brádková. Nadia Rovderová je 

výtvarnice, kurátorka a publicistka. Její fotografie jsou v soukromých sbírkách na Slovensku, v Česku, Německu a Švýcarsku. Výše požadované dotace činí 44 % 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**.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020 - žádosti do 200.000 Kč

Express Yourself je oblíbená událost v rámci české pole dance scény. O možnost vystupovat zde a prezentovat svou show se každoročně ucházejí ty nejlepší tanečnice a tanečníci z 

celé ČR, prostor je však vytvořen i pro amatéry. Soutěž je svým konceptem zaměřena na show a její podstatou je soutěžící co nejméně limitovat pravidly a dát jim prostor pro 

realizaci originálních vystoupení. Tato náročná vystoupení mají za cíl ukázat divákům netradiční kulturní odvětví s cílem propojení sportovního výkonu, tance, divadla i hudby. V 

poslední době stále častěji využívají soutěžící během svých vystoupení živý hudební doprovod, jiné pole dance soutěže tuto variantu neumožňují. 5. ročník soutěže se uskuteční 1. 

2. 2020 již tradičně v ROYAL theatre. Majitel prostoru pro rok 2020 nečekaně navýšil cenu za pronájem. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou 

soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Rozpočtová 

položka:

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



5 Společnost přátel České 

Bible, z. s.,  Křivenická 

413/16, 181 00 Praha 8, 

IČO:26994429  

Uctění památky 51. 

výročí sebeupálení 

Jana Palacha

Zajištění realizace vzpomínkové akce: honorář 

pro hudební doprovod a přednášející; režijní 

náklady; zapůjčení výstavního fundusu; svoz, 

odvoz, instalace a deinstalace expozice 

výstavní firmou; nákup klip-rámů a stojanů; 

grafické zpracování a tisk pozvánek a plakátů; 

propagace.

5222 119 000 89 000 50 000 50 000

6 Cattacan, s.r.o., 

Kukučínova 1148/4, 

142 00 Praha 4, 

IČO:27171451 

knižní publikace: 

František R. Kraus - 

Pražské povídky; 

literární a kulturní 

objev

Honoráře, autorská práva - ilustrace a literární 

studie; grafické práce - sazba; výroba a tisk 

knihy.

5213 227 850 80 000 50 000 50 000

10 Sdružení pro tvořivou 

dramatiku, z. s., 

Fügnerovo náměstí 

1866/5, 120 00 Praha 2, 

IČO:00537071 

Otvírání 2020 Honoráře pro lektory, na pronájem sálu, 

technické zajištění přehlídky, osvětlení, 

ozvučení.

5222 58 000 40 000 40 000 40 000

Obsahem a cílem projektu je vydání knižní publikace s názvem „Pražské povídky“, které jsou první částí nakladatelského projektu vydání literárního díla židovského spisovatele F. 

R. Krause. V povídkách (zčásti i autobiografických) vyniká osobitý popis „pražských typů“ a reálií. Autor popisuje nevšední a zároveň realistický obraz Prahy. Některé z povídek 

se týkají osobností, s nimiž se znal (Kafka, Kisch) či příběhů minulých dob (Mozart, Cassanova), jiné jsou příběhově usazeny do období Mnichova, protektorátu ap. Kniha bude 

vydána v nákladu 1500 výtisků, ve formátu 148 x 190 mm a vázané vazbě. Záměrem projektu je seznámit veřejnost s málo známou a neprávem polozapomenutou osobností 

„Pražského kruhu“ – česky píšícím židovským novinářem (Prager Tagblatt, Prager Presse, Tribuna) a spisovatelem F. R. Krausem, souputníkem F. Kafky, Maxe Broda, Paula 

Leppina, E. E. Kische a dalších osobností (o nichž se ve svých povídkách často zmiňuje). Kraus je jedním z pamětníků Prahy jako „Dreivölkerstadt“ a aktivním účastníkem jejího 

dění, pozdějším protifašistickým odbojářem, vězněm mj. v Terezíně a Osvětimi, jenž se zachránil útěkem z transportu smrti. Publikace bude kromě edičních poznámek a odborné 

studie doplněna i anglickým a německým resumé. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Cílem akce je připomenout význam a odkaz Jana Palacha, který svým jednáním nevyjádřil jen své vlastní přesvědčení, ale zároveň i postoj svobodného člověka, volajícího po 

pravdě a spravedlnosti. Iniciátoři vzpomínkové akce si nekladou za cíl pojmout téma Jana Palacha v celé jeho šíři, ale považují si za čest aktivně přispět k oživení vnímavosti české 

veřejnosti k hloubce jeho poselství. Součástí vzpomínkové akce jsou následující doprovodné programy a díla: výstava dobových fotografií Jovana Dezorta; výstava fotografií z míst 

kde žil Jan Palach a další témata (Odkaz J. Palacha v současné české společnosti, ad.); projekce unikátního dokumentárního filmu režisérky Kristýny Vlachové Poselství Jana 

Palacha, či film Hořící keř; fotoreprodukce podle posmrtné masky Jana Palacha, zhotovené sochařem Olbramem Zoubkem; výňatek z knihy Tomáše Halíka Úvahy na prahu 

tisíciletí; obraz Oběť akademického malíře Jaroslava Šerých a další atributy; besedy s hosty. Událost se uskuteční v Akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora, na Olšanských 

hřbitovech a v chrámu sv. Mikuláše. 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 2



11 Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v 

Praze, náměstí Jana 

Palacha 80/3, 110 00 

Praha 1, IČO:60461071 

Ethical message Ubytování, diety, doprava 5332 369 000 200 000 150 000 150 000

14 Společnost Praha 

fotografická, z.s., 

Haštalská 749/4, 110 00 

Praha 1, IČO:05624967 

Praha fotografická - 

23.ročník soutěže a 

výstavy

 Realizace výstavy, vydání katalogu, 

propagace akce a archivace fotografií.

5222 452 000 150 000 150 000 150 000

Předmětem žádosti je uspořádání 24. ročníku soutěže a výstavy Praha fotografická. Jedná se o projekt s mnohaletou osvědčenou tradicí. Hlavní cenou soutěže je Cena primátora 

hlavního města Prahy. Celoměstská soutěž je otevřena nekomerčně fotografující veřejnosti, jejím prostřednictvím má příležitost vyjádřit se k životu ve městě. Tato akce k Praze 

neodmyslitelně patří - je originální, určená domácímu tématu a publiku. Po hlavní výstavě na Staroměstské radnici probíhají v Praze další autorské výstavy. Soubor fotografií, které 

v jejím rámci vznikají, tvoří obrazovou kroniku města a je vizitkou jeho podoby, života a aktivit i pro zahraničí. Výše požadované dotace činí 33 % 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**. 

Předmětem žádosti je prezentace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) ve spolupráci s Českým centrem v Tokiu, která představí na prestižním Bunka Fashion 

Graduate University Fashion Week 2020 (BFGUFW) kolekci oděvů vytvořenou studenty Liběny Rochové z Ateliéru designu oděvu a obuvi. V tomto roce studenti oděvního 

designu poukazují na neudržitelnost masové výroby. Projek “Ethical message“ se zabývá udržitelností a etikou v módním a textilním průmyslu. BFGUFW je významnou akcí v 

odvětví módy, kterou pro odbornou i širokou laickou veřejnost pořádá každoročně Bunka Fashion Graduate University v Tokiu. Tato událost představuje platformu pro 

profesionály v oblasti oděvnictví pro diskuzi o směřování módy a módního průmyslu. BFGU Fashion Week je plně respektován všemi světovými centry módy a sledován předními 

módními značkami, které zde vyhledávají budoucí návrháře pro své tvůrčí týmy. Výše požadované dotace činí 54 % způsobilých nákladů. Žadatel získal na svůj projekt podporu 

HMP v roce 2019 – 180.000 Kč (IUD, Power of Identity II. - Memory Fashion Message). Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis - žadateli zbývá 

188 433,96 € EUR. 

Otvírání je jednou ze čtrnácti krajských přehlídek dětského divadla v ČR, z nichž soubory postupují na celostátní přehlídku Dětská scéna. Akce zajišťuje účast pražských souborů 

na prestižní celostátní přehlídce, konané každoročně z pověření Ministerstva kultury. Dvoudenní přehlídka je plánována na březen 2020 na různých místech v Praze (Karlínské 

spektrum, Studio Alta, Klub Klamovka ad.), obvyklá účast je 12 až 15 souborů. Výše požadované dotace činí 69 % způsobilých nákladů. 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



25 Mezinárodní křesťanské 

velvyslanectví 

Jeruzalém, z. s., Na 

žertvách 783/23, 180 00 

Praha 8, IČO:63833204 

Kulturou proti 

antisemitismu 2020

Propagace akce, personální náklady 

projektového týmu a zčásti produkce a 

realizace jednotlivých dílčích akcí.

5222 813 266 200 000 200 000 200 000

26 Umělecké vzdělávání, 

Újezd 408/21, 118 00 

Praha 1, IČO:06044301 

ZUŠ Open 2020 ve 

Svatovítské katedrále

Úhrada přímých nákladů na realizaci - tj. 

stavbu pódia, zvučení, osvětlení, zapůjčení 

mobiliáře a nástrojů, honoráře, tisk programu, 

produkční služby, ubytování účinkujících.

5213 562 420 200 000 200 000 200 000

40 Mgr. Dana Chytilová Vikýř Jaroslava 

Suchánka

Nájem, propagace, technické zajištění 

projektu, autorské honoráře pro účinkující.

5212 50 000 34 000 15 000 15 000

V neděli 19. 4. 2020 od 15 hodin ve Valdštejnské zahradě, v prostorách Senátu PČR uskuteční 17. ročník tradičního veřejného shromáždění konaného v partnerství s Hl. m. 

Prahou, ve spolupráci s předsedou Senátu a pod jeho záštitou. Jeho součástí bude svědectví pamětníka holocaustu, video projekce a vystoupení umělců i významných politických 

osobností z domova i ze zahraničí, včetně velvyslance Státu Izrael. Cílem je v současné neklidné době čelit předsudkům a xenofobním náladám, a to kulturním a pokojným 

způsobem, se zvláštním důrazem na zapojení mladé generace. Akce má výraznou kulturní i vzdělávací dimenzi, mezinárodní účast stovek občanů včetně žáků z ČR, SRN a Dánska 

a značný nepřímý dopad prostřednictvím médií. Tradičními součástmi akce jsou Pochod dobré vůle centrem Prahy, která povede ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské 

zahrady, dále veřejné setkání proti antisemitismu s názvem Všichni jsme lidi, ve dnech 20. a 21. 4. 2020 vzdělávací programy pro české, německé a dánské žáky, závěrečný 

workshop, na němž žáci pod vedením zkušených pedagogů formulují své vlastní závěry pro současnou dobu. Očekává se účast asi 1.100 osob, z toho cca 120 žáků a min. 11 

pedagogů ze tří zúčastněných zemí. Požadovaná částka po HMP činí 26 % celkových nákladů. Hlavní město Praha je dlouholetým partnerem tohoto projektu, podpora projektu. 

Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

V rámci celostátního projektu ZUŠ Open 2020 je připravováno jeho mimořádné vyvrcholení v podobě slavnostního koncertu velkého složeného orchestru a vybraných spojených 

sborů základních uměleckých škol z celé ČR v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Těžištěm dramaturgie bude provedení uceleného duchovního díla Juraje Pavlici Misa Brevis, 

zazní také výběr z Malé Tuvérské mše Petra Ebena. Přímo pro tuto příležitost zazní premiérově uvedení žesťové intrády z pera Jana Kučery a Modlitba pro budoucnost Tomáše 

Kača. Koncert bude mít charitativní charakter. Požadovaná částka po HMP činí 36 % celkových nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou 

soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Talkshow "Vikýř Jaroslava Suchánka" probíhá pravidelně v kavárně U sv. Ludmily na Vinohradech přibližně pro 80 hostů. Do svého pořadu si zve osobnosti z oblasti kultury, 

sportu i poliltiky. Žádost je předkládána na období únor až červen 2020. Žadatelka v minulosti nežádala o dotaci v oblasti KUL. 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 4



51 Pavla Forstová Festival 

francouzského metalu

Finanční prostředky by byly použity na 

ubytování kapel, organizace akce, technické 

zajištění, pronájem a propagaci. 

5212 72 000 50 000 0 0

52 Ameba Production spol. 

s r.o.,  Palackého 237, 

282 01 Český Brod, 

IČO:25617303 

Prague Summer 

Festival 2020

Finanční prostředky by byly použity na 

technické vybavení - vytvoření šatnového 

zázemí pro účinkující. 

5213 16 200 000 200 000 0 0

Předmětem žádosti je nový multižánrový hudební projekt, jehož cílem je na cca 14 dní proměnit zajímavý a málo využívaný prostor bývalých ledáren v Braníku v originální 

kulturní prostor a vytvořit zde unikátní atmosféru prostřednictvím série samostatných plnohodnotných koncertů. Festival počítá se 6 až 9 velkými koncerty pro 2 až 4 tisíce 

návštěvníků všech věkových kategorií. Před koncert hlavní hvězdy bude vždy předsazeno vystoupení mladé a perspektivní české či zahraniční kapely. Žadatel se inspiroval v 

zahraničí - např. Citadel Berlin. Prvními ohlášenými jmény jsou Foreigner (hvězda, jež v Praze vystoupí poprvé) nebo Bring Me The Horizon. Nejedná se o veřejnou podporu a 

projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

odborné hodnocení: "První ročník Prague Summer Festivalu má představit podobnou dramaturgii jako v posledních letech prezentuje festival Rock For People. Vzhledem k tomu, 

že jde o stejného pořadatele je tedy vhodné poznamenat, že jde o zkušeného pořadatele. Pokud jde ale o samotnou dramaturgii je popsána velmi stručně a uvedené jsou pouze dvě 

kapely zcela popového rozměru. V popisu mj. žadatel uvádí, že chce realizovat “poprvé koncept outdoorového pop-up hudebního klubu a ukotví Prahu na evropskou hudební 

mapu”. To je ale přece naprosto běžný festival. V odstavci “přínosy akce” je dále uvedeno “Sdílení fotek a videí z koncertů kapelami a fanoušky na sociálních sítích zvýší propagaci 

a atraktivitu hlavního města Prahy jakožto turistické a především kulturně-hudební destinace”. K tomu jako hodnotitel nemám co dodat. V žádosti neshledávám nic o kultuře a jejím 

významu pro Prahu nebo edukativním přínosu pro občany. Jde o pouhou zábavu, která může být financována ze soukromých zdrojů. Naplánování akce před festivalem Rock for 

People lze také vnímat jako kampaň na tento festival a MHMP nepotřebuje být součástí. Nedoporučuji k podpoře." 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Výbor* se ztotožnil s odborným posouzením expertního hodnotitele.

Současná rocková scéna je ovlivněna především angloamerickou produkcí. Cílem Festivalu francouzského metalu je představit pražskému a českému publiku mladou metalovou 

krev ze země, která je nositelem tradiční evropské kultury a také její odpověď na světovou metalovou scénu. Cílem je navázat mezinárodní vztahy s netradiční hudební rockovou 

scénou, která přináší do světové produkce vlivy své frankofonní kulturní tradice a zároveň velmi moderním jazykem ovlivňuje rockový svět. Jedná se o cca 5 koncertů, které se 

odehrají v průběhu roku 2020 v divadle RockOpera v Holešovicích. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

odborné hodnocení: "Žádost o IÚD je velmi obecně napsaná. Popisuje, na co bude dotace využita, ale k samotnému programu nabízí pouze informaci, že jde o francouzské 

metalové kapely. Uvedena je jen jedna kapela. Gojira. Celosvětové známá metalová kapela, která je úspěšná a na uskutečnění jejich pražského koncertu nepotřebuje dotaci. Nejde o 

kulturní přesah a financování je reálně zcela soběstačné. Grantová komise v oblasti hudby pod MHMP mj. dlouhodobě jednotně odmítá podporovat z veřejných zdrojů aktivity 

Rockopery Praha. V dramaturgii neshledávám kulturní přesah. Nedoporučuji k podpoře." 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Výbor* se ztotožnil s odborným posouzením expertního hodnotitele.

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 5



53 Na mysli, z.ú., 

Sportovní 395, 252 26 

Třebotov, 

IČO:07811705 

Hra o klima Pronájem prostor, zajištění přednášejících, 

lektorů, technického zajištění akce, 

promítacích licencí k filmům, propagační 

materiál, kampaň na sociálních mediích a 

mzda organizačního týmu.

5229 100 000 50 000 20 000 20 000

55 Art Movement, z.s.,  

Bubenská 1477/1, 170 

00 Praha 7, 

IČO:22833315 

Světy české animace 

(1945-2020) - 75 let - 

p říprava pro realizaci 

výstavy - fáze II.

Honoráře, svoz a sklad děl 5222 1 047 000 200 000 150 000 150 000

56 Linhartova nadace, 

Dlouhá 731/33, 110 00 

Praha 1, IČO:49627201 

Kulturní a řemeslný 

prostor ZNAK

5229 897 000 30 000 0 0

57 Happy Materials s.r.o., 

Říčanova 753/19, 169 

00 Praha 6, 

IČO:27204821 

Metaphors of Nature - 

Galerie Kuzebauch na 

Collect 2020

Pronájem výstavní plochy, pronájem 

technického vybavení, příspěvky do katalogu, 

doprava, pojištění výstavy, výroba brožury a 

propagace.

5213 695 370 200 000 150 000 150 000

Předmětem žádosti jsou přípravné práce na výstavě o českém animovaném filmu (1945 – 2020), na jejíž přípravě se podílejí přední čeští animátoři, filmoví tvůrci a dramaturgové 

(kurátorská rada:  Mária Procházková, prof. Jiří Kubíček, Jan Bubeníček, Edgar Dutka, Daniela Kramerová). Projekt mapuje a představuje 75 let české animované tvorby a 

navazuje na obsáhlý cyklus ČT „Mistři české animace“. Cílem výstavy, která představí techniky animace, ukázky z filmů, seriálů i krátké a studentské filmy, je popularizace české 

animované tvorby zejména u mladé generace. Výstava proběhne 2. 2. – 27. 6. 2021 v Praze. 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**.

Promítání dokumentárních filmů s tématem, jak naše spotřeba, potraviny a životní styl ovlivňují klimatické změny na planetě. Každé promítání bude doprovázeno debatou s 

odborníky na dané téma. Dalším doprovodným programem budou vzdělávací workshopy pro mládež i širokou veřejnost, na nichž si budou moci osahat environmentální témata a 

zažít si možná řešení klimatické změny. Akce se uskuteční ve Francouzském institutu a v kině Aero. Akce bez vstupného. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje 

hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Zásadní nesplnění podmínek podání žádosti (neověřená plná moc, nedostatečně vyplněný formulář žádosti – chybí 

zdůvodnění, proč žadatel nežádal o grant).

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 6



58 Martin Stranka Sólová výstava 

DECHEM - Martin 

Stranka

Pronájem výstavního prostoru 5212 1 400 000 200 000 100 000 100 000

60 Římskokatolická 

akademická farnost 

Praha, Křižovnické 

náměstí 193/2, 110 00 

Praha 1, 

IČO:73633305 

Josef Pleskot - 

Kyvadlo

 Montáž díla, dokumentace akce, kurátorské a 

produkční práce.

5223 420 854 94 000 94 000 94 000

61 Múzy z.s., 

Jungmannova 749/32, 

110 00 Praha 1, 

IČO:22612301 

100. výročí narození 

Přemysla Otakara 

Špidlena - 

významného houslaře

Odměny pro účinkující, další náklady spojené 

s uspořádáním a organizací koncertů, tisk a 

grafické zpracování propagačních materiálů, 

výlep plakátů, tisk programů, propagace 

koncertu.

5222 130 000 110 000 30 000 30 000

Předmětem žádosti je uspořádání sólové fotografické výstavy fotografa Martina Stranky v březnu 2020 ve výstavní síni Galerie Mánes. Jako doprovodný program jsou v průběhu 

výstavy připraveny komentované prohlídky, setkání s autorem a přednášky pro školy. Výše požadované dotace činí 14 % 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**.

Předmětem žádosti je prezentace Galerie Kuzebauch na veletrhu umění Collect London v termínu 26. 2. – 1. 3. 2020. Galerie zde v mezinárodním kontextu představí objekty 

českého studiového skla, jako doprovodný materiál je připravována tištěná brožura. Výše požadované dotace činí 29 % způsobilých nákladů. Podpora projektu spadá do režimu de 

minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200.000 EUR.

V rámci více než desetileté tradice renomovaných uměleckých intervencí (např. Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Patrik Hábl a další) v akademickém kostele 

Nejsvětějšího Salvátora bude tentokráte intervenovat významný český architekt Josef Pleskot s pomocí renomovaných statiků pod vedením Vladimíra Janaty. Do prostoru 

populárního univerzitního kostela u Karlova mostu umístí velké kyvadlo, vlastně kyvadlovou soustavu, která bude uváděna do pohybu během každé veřejné bohoslužby v rámci 

předvelikonoční postní doby roku 2020. Intervence bude uvedena Popelcem umělců 26. února 2020, který pod záštitou Prof. Tomáše Halíka vždy na Popeleční středu již čtvrt 

století přitahuje množství umělců všech žánrů i širší veřejnost. Jeho součástí je pokaždé literárně hudební večer, bohoslužba a uvedení nového uměleckého díla. Pleskotův umělecký 

vstup do prostoru navazuje na staletou vědeckou tradici Klementina (jezuitská kolej a Karlo-Ferdinandova univerzita) a umisťuje své technické dílo do posvátného prostoru, aby 

symbolicky setřel hranici mezi vědou a vírou. V rámci 6 týdnů postní doby, která vyvrcholí v 7. týdnu Velikonoční nedělí 12. dubna 2020, bude mít nejen pražská veřejnost 

možnost spatřit toto mimořádné dílo i mimo kontext bohoslužeb. Proběhnou i doprovodné akce - komentovaná prohlídka díla s autorem a kurátorem, dvě panelové debaty s 

historiky umění a dalšími odborníky. Požadovaná částka po HMP činí 22 % celkových nákladů. 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 7



85 400 ASA, z.s., 

Evropská 2758/11, 160 

00 Praha 6, 

IČO:07344937 

SOUČASNÉ 

FORMY 

FOTOŽURNALISM

U A SOCIÁLNÍHO 

DOKUMENTU

Honoráře, cestovní výdaje (letenky), 

ubytování, pronájem prostor, tlumočnické 

práce, produkce a propagace.

5222 168 000 138 000 100 000 100 000

86 Nouvelle Prague s.r.o., 

Zubatého 295/5, 150 00 

Praha 5, IČO:03118231 

NOUVELLE 

PRAGUE 2020

Úhrada pronájmu v DOX Plus 5213 2 300 000 200 000 100 000 100 000

Uspořádání koncertní pocty ke 100. výročí narození Přemysla Otakara Špidlena, předního a vysoce oceňovaného houslaře ve světovém měřítku, který postavil mnoho nástrojů, na 

které hráli nebo dosud hrají významné osobnosti světové a české klasické hudební scény, např. houslový virtuóz Josef Suk, Ivan Ženatý, Pavel Šporcl, Leoš Čepický, člen a první 

houslista Wihanova kvarteta, a mnoho dalších. Přemysl Otakar Špidlen se narodil dne 18. června 1920 v Praze ve významné české rodině, která je již po 5 generací spojena s 

výrobou mistrovských houslí a jiných strunných nástrojů. Pořadatelé by v letošním roce chtěli jménem jeho rodiny uctít významné výročí jeho narození uskutečněním několika 

koncertů, na kterých vystoupí významní houslisté a hráči klasické hudby, kteří měli možnost se s ním za jeho života setkat nebo na jeho nástroje hrát. Projekt bez vstupného je 

určen široké veřejnosti, požadovaná částka po HMP činí 85 % celkových nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi 

členskými státy EU.

Nouvelle Prague je první mezinárodní odborná konference v České republice zaměřená na aktuální témata hudební a festivalové produkce, doplněná o tzv. showcase festival. Jedná 

se o unikátní platformu spojující českou odbornou veřejnost s hudebními profesionály z celého světa. Showcase festival prezentuje talentované umělce z České republiky i ze 

zahraničí odborníkům z hudebního průmyslu. Dalším významným přínosem nejen pro domácí účastníky je možnost dozvědět se více o trendech v zahraničí a setkat se osobně s 

opravdovými kapacitami mezinárodní hudební scény. Nouvelle Prague pomáhá překlenout bariéry, které vyplývají z relativně nízké strukturované podpory hudební ekonomiky ze 

strany státu – poskytuje prostor pro setkávání české i zahraniční hudební komunity, sdílení zkušeností, navazování nových partnerství a vytváření inovativních projektů, budování 

prestiže české hudební scény i české kultury v mezinárodním měřítku. Showcase festival tohoto typu je v ČR ojedinělý a představuje možnost vybudovat významnou značku v 

oblasti hudby i v kontextu střední Evropy. Efekty projektu se dotýkají širokého spektra subjektů hudební ekonomiky, kterým umožňují profesní růst, a projevují se v krátkodobém i 

dlouhodobém horizontu. Uskuteční se min. 16 showcaseových vystoupení domácích a zahraničních interpretů, v rámci konference 30. a 31. 10. 2020 proběhne cca 10 panelových 

diskusí a desítky workshopů, mentoring sessions, speedmeetings apod. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 

EU.

Předmětem žádosti je představení tvorby světově uznávaných fotožurnalistů formou workshopu a přednášky pro široké kulturní publikum, fotografy a studenty oborových škol, 

zajištění rezidenčních pobytů a podpora výměny kontaktů v daném oboru. Projekt je plánován v termínu 4. 5. – 26. 6. 2020, konkrétní místa všech veřejných akcí zatím nejsou 

potvrzena. V případě podpory projektu bude dotace použita na honoráře, cestovní výdaje (letenky), ubytování, pronájem prostor, tlumočnické práce, produkci a propagaci. Výše 

požadované dotace činí 82 % způsobilých nákladů. 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 8



90 "Oliva" z.s., Chmelová 

2893/4, 106 00 Praha 

10, IČO:26596229 

Praha bez bariér - 

otevřený ateliér pro 

nevidomé v 

Krakovské

Představení tvorby handicapovaných autorů,  

zajištění workshopů, které tuto tvorbu 

představí, slavnostní otevření ateliéru, 

propagace, tisk, materiálové náklady.

5222 95 000 45 000 45 000 45 000

Tabulka 

celkem:

26 740 969 2 725 000 1 769 000 1 769 000

Kulturní projekt představuje tvorbu handicapovaných autorů, propojuje svět handicapovaných s okolím, s celou veřejností, napomáhá tomuto propojení. Zároveň prezentuje, jak se 

měnily a mění bariéry omezující nějakým způsobem život handicapovaných. Spolek Oliva už po sedmnáct let rozvíjí koncepční program Doteky - Praha bez bariér, realizoval celou 

řadu hmatových výstav, tvůrčích dílen hmatové estetiky, prezentací a přehlídek. Projekt Praha bez bariér - otevřený ateliér pro nevidomé v Krakovské představí tvorbu 

handicapovaných tvůrců a workshopy NASLEPO pro širokou veřejnost. 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 9



Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Účel Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Doporučení 

Výboru* 

Rada HMP - 

poskytovaná 

částka

Kč Kč Kč Kč

8 Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, 193 

00 Praha 9, IČO:70104212 

Bály v Horních 

Počernicích

Autorské honoráře pro hudebníky,  

poplatky OSA, mzda pro koordinátora 

akce, propagace, nákup odměn pro děti a 

nákup výtvarného materiálu.

5222 77 035 38 935 38 900 38 900

9 Spolek pro Modřany, Angelovova 

3169/7, 143 00 Praha 4, 

IČO:05932424 

Modřanský masopust  Autorské honoráře (hudebníci, divadlo), 

nákup materiálu pro výrobu 

masopustních masek. 

5222 30 000 25 000 25 000 25 000

12 ÚJEZD.KOM, z.s., Žlebská 1622, 

190 16 Praha 9, IČO:07808313 

1. Sousedský ples Autorské honoráře pro hudebníky, 

pronájem sálu. 

5222 35 000 27 000 27 000 27 000

13 Patnáctka kulturní z.s., Miranova 

169/17, 102 00 Praha 10, 

IČO:06560351 

Jazz on screen / Jazz pro 

Patnáctku

Autorské honoráře pro hudebníky,  

pronájem sálu a klubu, technické 

zajištění akce a propagační materiály.

5222 80 000 50 000 0 0

Realizace Modřanského masopustu v termínu 29. února 2020 na různých místech v Modřanech. Jedná se o klasický masopustní průvod se zastávky u místních podniků, akce podpoří 

sousedskou komunitu a místní malé firmy, které se k akci připojí.

Realizace 1. sousedského plesu v Újezdu nad Lesy v sobotu 7. března 2020 v sále v restauraci Na Blatově. Cílem akce je podpořit místní komunitu: sousedský ples bude organizován 

max. pro 80 osob. Akce je realizována se vstupným.

Rozpočtová 

položka:

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 3. 2. 2020

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020 zaměřené na komunitní akce

Realizace dvou tanečních a zábavných akcí v Horních Počernicích v sobotu 15. února 2020. Cílem akce je podpořit místní komunitu: v dopoledních hodinách bude pro děti připraven 

maškarní bál a rodinné deskohraní ve stodole Chvalského zámku, večer taneční ples pro dospělé s živou kapelou na stejném místě.



15 KLUB VZÁJEMNÉ A 

VŠESTRANNÉ POMOCI, o.p.s., 

Minská 1002/1, 101 00 Praha 10, 

IČO:24229580 

Pravidelná sousedská 

setkávání při konzultacích 

nad počítači, tabletem a 

mobilem, výuka práce s 

internetem především pro 

pražské seniory.

Nájem, energie, režijní náklady, úklid, 

obsluha a honorář pro lektora. 

5221 15 000 9 000 9 000 9 000

16 KLUB VZÁJEMNÉ A 

VŠESTRANNÉ POMOCI, o.p.s., 

Minská 1002/1, 101 00 Praha 10, 

IČO:24229580 

Pravidelná sousedská 

setkávání seniorů s dětmi z 

mateřských škol při 

provozování loutkového 

divadla.

Nájem, energie, režijní náklady, úklid, 

obsluha a honorář herce loutkového 

divadla. 

5221 15 000 9 000 9 000 9 000

17 KLUB VZÁJEMNÉ A 

VŠESTRANNÉ POMOCI, o.p.s., 

Minská 1002/1, 101 00 Praha 10, 

IČO:24229580 

Setkání sousedů při 

přednáškách trénování 

paměti pomocí křížovek, 

hlavolamů a komunikace 

pro zachování zdravých 

sociálních vazeb ve stáří.

Nájem, energie, režijní náklady, úklid, 

obsluha a honorář pro lektora.

5221 15 000 9 000 9 000 9 000

Dvanáct pravidelných setkání pražských seniorů v klubu seniorů proběhne od ledna do března 2020 v Kodaňské 11, Praha 10. Cílem setkávání je trénink paměti, podpora 

kognitivních schopností, aktivace motorických funkcí a emoční inteligence, zachování a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností, uchování a rozvoj společenských vazeb. 

Akce je realizována se vstupným. 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se o kulturní akci, na kterou by mělo být požádáno o dotaci v rámci grantového řízení v oblasti kultury. 

Dvanáct setkání seniorů proběhne od ledna do března 2020 v Kodaňské 11, Praha 10. Cílem setkávání jsou pravidelná setkávání seniorů s dětmi mateřských škol při provozování 

loutkového divadla a generační sbližování. Akce je realizována se vstupným. 

Dvanáct sousedských setkání proběhne od ledna do března 2020 v Kodaňské 11, Praha 10. Cílem akce jsou pravidelná sousedská setkávání nad počítači, tabletem a mobilem, výuka 

práce s internetem - především pro pražské seniory. Akce je realizována se vstupným. 

Realizace jazzového koncertu v The Loop Jazz Band v Hostivaři (ve spodní části budovy Studia Českého národního symfonického orchestru) v sobotu 21. 3. 2020. Na koncertě zazní 

klasické jazzové skladby, tak i produkce jiných žánrů, např. filmová hudba. Cílem projektu je podpora nového jazzového klubu, větší zviditelnění Prahy 15 na kulturní mapě Prahy. 

Partnerem akce je ČNSO, s.r.o. Je požadováno 100 % celkových nákladů na realizaci projektu. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 2



18 ŽIJEME V CENTRU  z.s.,  V 

Kolkovně 920/5, 110 00 Praha 1, 

IČO:02466228 

STAROČESKÝ 

JARMARK SE 

ZABIJAČKOU

Zapůjčení kostýmů, speciální efekty, 

náklady na energie, ozvučení, honoráře 

pro hudebníky a technický personál a  

propagace.

5222 97 000 50 000 50 000 50 000

19 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s., 

Malenická 1784/2, 148 00 Praha 4, 

IČO:27911225 

Jihoměstský masopust 

2020

Výroba masek, produkce, doprava 

materiálu, honoráře pro herce, 

hudebníky a fotografa, ozvučení a 

propagace. 

5221 70 000 49 000 49 000 49 000

20 Mgr. Kateřina Ebelová, Ph.D. Letenský masopust 2020 Dramaturgie, scénář, produkce, honoráře 

pro umělce a lektory, propagace, 

instalace výstavy, nákup materiálu pro 

výrobu masek, kostýmů, dekorací a 

rekvizit. 

5212 104 000 50 000 50 000 50 000

21 NOVÁ TROJKA, z.s., Jeseniova 

519/19, 130 00 Praha 3, 

IČO:26594161 

ŽIŽKOVSKÝ ROK 2020 - 

1. čtvrtletí

Nákup materiálu pro výtvarnou dílnu, 

mzdy realizátorů, nákup drobných 

odměn pro děti a honoráře pro umělce. 

5222 70 550 45 500 45 500 45 500

Letenský masopust proběhne 25. ledna 2019 v Praze 7, průvod maškar půjde po ulici Milady Horákové k Vodárenské věži, do Galerie Scarabeus a Muzea kávy Alchymista. Vystoupí 

pouliční umělci, hudebníci, tanečníci, chůdaři, herci, kouzelník. Proběhnou 4 divadelní představení pro děti, výstava.

Jihoměstský masopust proběhne 8. února 2019 v Praze 11 - Jižním Městě. Maškary se v masopustním průvodu vydají od stanice metra Opatov přes centrální park až ke komunitnímu 

centru Matky Terezy. Dopoledne se masky připraví ve výtvarném ateliéru KC Zahrada. Odpoledne budou v komunitním centru hry, soutěže a tvořivá dílna, na závěr akce je pro děti 

připravena pohádka.

Staročeský jarmark se zabijačkou proběhne 29. 2. 2019 na Alšově nábřeží v Praze 1 pro cca 1000 návštěvníků. Do centra Prahy přinese tradiční venkovskou sousedskou oslavu s 

ukázkou klasických řemesel, jarmareční veselí s maskami, náladu zašlých časů v tradičních kostýmech i sousedskou pohodu. Kejklíře, chodce na chůdách, kreativní dílny, bazárek 

"Oblečení z vašich skříní", ale především zabijačku s ochutnávkou a výrobu vepřových delikates, dále živé umění, hudební a taneční doprovod.  

Předmětem žádosti je realizace komunitního pohybově kreativního tříkrálového workshopu, recyklačně-hudební dílnu a karneval v rodinném a kulturním centru Nová Trojka v 

Jeseniově ulici na Žižkově. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 3



22 SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, Pod 

Jankovem 206, 104 00 Praha 10, 

IČO:03710947 

Masopustní průvod + 

zabíjačkové hody

Honoráře pro hudebníky, pronájem sálu, 

nákup věcných cen pro děti. 

5222 59 000 46 500 35 000 35 000

23 Kotěrovo centrum architektury 

o.p.s., K vápence 425, 159 00 Praha 

5, IČO:02554062  

Starostrašnický masopust 

2020

Organizační zajištění, grafické 

zpracování, příprava, instalace výstavy, 

autorské honoráře, odměny pro kustody 

a propagace. 

5221 90 000 50 000 50 000 50 000

24 Media Archiv z.s., Rozvodova 

1116/36, 143 00 Praha 4, IČO: 

04541171 

Sousedské setkání- 

Prezentace portrétů 

význačných osobností 

Modřan

Autorské honoráře pro malíře a sochaře, 

zajištění promítací techniky,  tisk 

brožury a na propagace akce. 

5222 71 000 50 000 0 0

28 Senovážné žije, z.s., Senovážné 

náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, 

IČO:08119805 

Fašank na Senovážném 

náměstí alias "Maso pryč"

Honoráře pro hudebníky, nájem 

pozemku, propagace, tisk. 

5222 73 959 50 000 20 000 20 000

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se o kulturní akci, na kterou by mělo být požádáno o dotaci v rámci grantového řízení v oblasti kultury. 

Částka byla snížena o náklady na jednorázové nádobí a honoráže pro pomocnou obsluhu.

Dne 25. 3. 2020 se obyvatelé Rozvodové ulice z Modřan v 17.00 hodin shromáždí na parkovišti u čísla 36, kde pro všechny bude připraveno posezení s občerstvením. Po 

neformálním uvítání se zájemci odeberou k vernisáži návrhů na výzdobu novostavby radnice. Následuje přednáška a shlédnutí filmových ukázek, prezentace význačných osobností 

(Jaromír Weinberger, Ladislav Klíma, Alois Šiška, Zdeněk Mézl, František Smolík, Jaroslav Vojta) formou krátkého medailonku promítaného krátkého filmu, portrétů kreslených, 

malovaných a modelovaných. K této příležitosti bude vytištěna padesátistránková barevná brožura “Ulice Jiřího z Poděbrad” (nynější Rozvodova) o stoleté historii nejširší ulice 

Modřan ve sto výtiscích. Následuje diskuse a volná zábava. 

Starostrašnický masopust 2020 je součástí Českého roku v Trmalově vile, cílem a smyslem je rozvíjet bohatství národní kultury a národních tradic jak byly předávány z generace na 

generaci, dále pak podpora myšlenky setkávání obyvatel Strašnic a obyvatel Prahy, vytvoření přátelské a sousedské atmosféry a podpoření znalostí mladší generace a seznámení se s 

těmito zvyky. Letošní masopust bude rozdělen do 2 dnů, v neděli 1.3. Starostrašnická zabíjačka na zahradě Trmalovy vily s dílničkami pro děti - výroba masek, smažení koblih, večer 

bude pokračovat přednáškou, vernisáží výstavy a promítáním filmu. V úterý 3.3. se průvod masek vydá v doprovodu kapely starostrašnickými ulicemi a bude zakončen tancovačkou 

na zahradě Trmalovy vily. Během března bude návštěvníkům přístupná výstava Karnevalová imprese. 

Masopustní průvod a zabijačkové hody proběhnou 15. 2. 2020 v obci Hájek u Uhříněvsi. Společenská komunitní akce bude zakončena večerní zábavou s živou hudbou.  

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 4



29 Vinograf Velký, s.r.o., Senovážné 

náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, 

IČO:01770837 

Festival PINOT SWINGS Technické zajištění, grafické zpracování 

pozvánek a propagace, organizace akce, 

honoráře pro hudebníky, pomocníky na 

stáncích, fotografa. 

5213 155 551 50 000 0 0

30 Senovážné žije, z.s., Senovážné 

náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, 

IČO:08119805 

Fašank na Senovážném 

náměstí alias "Maso pryč"

Organizační zajištění, nájem pozemku, 

grafické zpracování pozvánek a 

propagace, organizace akce, honoráře 

pro hudebníky.

5222 73 959 50 000 20 000 20 000

31 Vinograf Velký, s.r.o., Senovážné 

náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 

IČ: 01770837 

Festival RIESLING 

ROCKS

Technické zajištění, grafické zpracování 

pozvánek a propagace, organizace akce, 

honoráře pro hudebníky, pomocníky na 

stáncích, fotografa. 

5213 193 036 50 000 0 0

Celodenní společenská událost pro obyvatele z okolí Senovážného náměstí a širokou veřejnost, která má za cíl podpořit činnost spolku Senovážné žije! Spolek chce navázat na období 

masopustu, kdy historicky se lidé spolu potkávají a společně se veselí po Vánocích a před postní dobou Velikonoční. Součástí programu bude nabídka produktů klasické zabijačky, 

degustace vína, živá hudba a další kulturní program (například Petr Spatina, skleněná harfa, a produkce z rejstříku baletní školy Olgy Kyndlové). Během akce budou účastníci 

seznámeni s cíli Spolku Senovážné žije, jeho členech a aktivitách a seznámení s historií i současností Senovážného náměstí. Současně bude představen projekt oživení náměstí a 

informace o činnosti spolku, která k těmto cílům vede. Spolu s nabídkou ke konzumaci bude prezentována činnost jednotlivých členů sdružení.

Částka je určena na zajištění kulturního programu (honoráře pro hudebníky) a náklady na propagaci.

Festival vína Pinot Swings je společenská akce spojená s ochutnávkou vín odrůdy Pinot na adrese Senovážné nám. 23, Praha 1. 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Akce se nekoná v požadovém termínu.

Žádost je podána v předstihu. Jedná se o jednodenní komunitní akci, jejíž 4. ročník se bude konat v termínu 4. 6. 2020. Festival vína Riesling Rocks s je společenská akce po vzoru 

německých sousedů spojená s ochutnávkou vín odrůdy Pinot na adrese Senovážné nám. 23, Praha 1. Je požadováno 26 % celkových nákladů na realizaci projektu. 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Akce se nekoná v požadovém termínu.

Částka je určena na zajištění kulturního programu (honoráře pro hudebníky) a náklady na propagaci.

Celodenní společenská událost pro obyvatele Senovážného náměstí a okolí se uskuteční 22. 2. 2020 ve vnitrobloku domu čp. 23. Spolek chce navázat na období masopustu, součástí 

programu je nabídka produktů klasické zabijačky, degustace vína, živá hudba (cimbálovka) a kulturní program. Na akci je vybíráno vstupné.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 5



32 Ing.arch. Kučera Jan Sousedské setkání 

obyvatel domů kolem 

zeleného vnitrobloku u 

Kobyliského náměstí.

Organizační zajištění, propagace, nákup 

rostlinného materiálu, honoráře pro 

hudebníky, ozvučení, zápůjčka podia, 

židlí a venkovního stanu.

5212 48 000 48 000 48 000 48 000

33 Ing. Kuncová Monika Cholupický masopust Propagace, honoráře pro hudebníky a 

výtvarníky, zapůjčení kostýmů v 

půjčovně. 

5212 50 000 50 000 50 000 50 000

34 Jsme Joyful, z.s., Rajmonova 

1192/1, 182 00 Praha 8, 

IČ:05996040 

JOYFUL vítání jara s 

Prahou 8, sousedské 

setkání

Propagace, upomínkové předměty,  

honoráře pro hudební doprovod a 

vystupující umělce, výtvarné potřeby, 

audiovizuální záznamy.

5222 127 000 47 000 47 000 47 000

35 Asociace místních potravinových 

iniciativ, o.p.s., Na břehu 766/27, 

190 00 Praha 9, IČO:02572079 

Masopust ve Dvoře Organizační zajištění, propagace a tisk 

letáků, nákup materiálu pro výrobu 

masek, honoráře pro hudebníky a 

fotografa, ozvučení a produkce.

5221 52 500 45 000 45 000 45 000

Organizace a zajištění sousedského setkání obyvatel v zeleném vnitrobloku u Kobyliského náměstí na Praze 8 v sobotu 28. 3. 2020. Plánovaným setkáním sousedů by žadatel chtěl 

navázat na petiční aktivitu z letošního roku (pro výstavbě nového bytového domu uvnitř vnitrobloku) a zajistit důstojné, pohodové odpoledne, při kterém by se projednávala 

budoucnost vnitrobloku. Formou diskuze by si sousedé chtěli vyměnit názory, představy, přání a požadavky všech z vnitrobloku, tyto poznatky následně přenést do studie, která se 

bude projednávat s developerem a s MČ P8. 

Realizace masopustu v Cholupickém parku za doprovodu hudby v termínu 25. 2. 2020. Celá akce má probíhat za doprovodu hudby. Pro ty co by neměli masku, by v parku byla 

možnost nechat si masku namalovat na obličej. Jelikož masopust je i o jídle, byl by každý požádán, aby donesl něco dobrého k zakousnutí či pití. Zapůjčení stanu a stolů je domluveno 

s Cholupickými hasiči. Je požadováno 100 % celkových nákladů na realizaci projektu. 

Skupina JOYFUL má ve svém mottu Zpívání je radost, a to je právě myšlenka, kterou chce šířit co nejširšímu publiku. V březnu 2020 uspořádá celorodinné odpoledne plné 

workshopů, her a zábavy, vyvrcholením je koncert pěvecké skupiny JOYFUL, předskokani jsou děti, které se zúčastnily jejich odpoledních pěveckých workshopů. Zároveň nebudou 

chybět tvořivé dílny, které poskytnou vyžití i starším. Zapojit se mohou rodiče i prarodiče. JOYFUL připraví dílnu korálkování, žonglování, slacklinu, výrobu čelenek, i výtvarnou 

dílnu. Účastníci mají tedy příležitost si odnést upomínku na výjimečný den na Ládví. V případě nepřízně počasí se akce přesune do prostor KD Ládví. Akce se koná se spoluúčastí 

MČ Praha 8, Městské policie, hasičů a dalších. Je požadováno 100 % celkových nákladů na realizaci projektu. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 6



36 Buči z.s., Koněvova 2430/162, 130 

00 Praha 3, IČO:22896163 

Sousedské setkání v Praze 

3

Organizační zajištění, produkce, 

propagace, zábor místa, honoráře pro 

hudebníky a moderátory, ozvučení a  

zápůjčka podia. 

5222 55 000 45 000 45 000 45 000

37 Spolek přátel Petrské čtvrti, 

Biskupský dvůr 1154/1, 110 00 

Praha 1, IČO:22762353 

Petrská Stínadla II Tisk mapek a hracích karet, grafické 

práce a technické zajištění projetku.

5222 23 300 9 000 9 000 9 000

38 Kozí spolek, Masná 697/19, 110 00 

Praha 1, IČO:05754178 

Vítání jara na Kozím 

Plácku

Organizační zajištění, nákup materiálu 

pro dětské dílničky, honoráře pro 

hudebníky a animátory, ozvučení, 

zapůjčení stánků, energie, náklady na 

technický personál.

5222 85 200 50 000 50 000 50 000

Petrská Stínadla traťová hra, která je určena pro rodiny s dětmi, proběhne 19. 3. 2020. Účastníci budou rozděleni do menších skupinek. V intervalech vyrazí na trať, na které musí 

plnit jednotlivé úkoly. Na startu, tedy v kostele sv. Petra Na Poříčí vyplní tajenku, na základě které zjistí první stanoviště, kde obdrží další úkol. Jedná se o znalosti z Petrské čtvrti, 

Morseovy abecedy, kartografických značek, simulace rozhovoru se záchrannou službou atd. Jednotlivé úkoly jsou koncipovány tak, aby část úkoly plnily děti, a část dospělí, tedy 

musí vzájemně spolupracovat a pak získávají další indicii a mohou pokračovat ve hře. Aby nemohly skupinky od sebe opisovat, na každém stanovišti jim dotyčný „Zlý Petrák“ navíc 

označí barevně odlišenou pastelkou či razítkem splnění úkolu. Traťová hra se poprvé uskutečnila 6. 6. 2019 a zúčastnilo se jí 63 osob. Cílem hry bylo navázat na historii „Vontů“ a 

„Petráků“, ale přitom respektovat nepřátelské území, tedy nepřekročit hraniční Revoluční ulici. Na základě této hry kontaktovali spolek „Vontové Františku“ a 15. 11. 2019 se 

uskutečnila tajná hra „Tam za Rozdělovací“, kdy „Zlí Petráci“ byli pozváni do Stínadel, tedy čtvrti u kostela sv. Haštala.

Vítání jara na Kozím plácku proběhne v úterý 31. 3. 2020 v duchu tradic, setkávání sousedů, rezidentů Prahy 1. Jedná se o polodenní akci, která je koncipována jako odpolední 

sousedské setkání. 

Spolek Buči z.s. plánuje uspořádat otevřené sousedské setkání příslušníků národnostních menšin, zejména menšiny romské, s neromskou veřejností. Akce se bude konat na konci 

února 2020 v parku Parukářka na Žižkově. Projekt navazuje na každoroční oslavy Mezinárodního dne Romů, které organizuje žadatel a které jsou zaměřeny spíše dovnitř romské 

komunity. Naproti tomu projekt sousedského setkání má za cíl otevřít romské tradice, kulturu i životní styl veřejnosti, navázat nové kontakty, vyměnit si zkušenosti a vzájemně se 

poznat. Hlavní aktivitou projektu bude komponovaný program na pódiu, uváděný dvojicí moderátorů. Je požadováno 82 % celkových nákladů na realizaci projektu. 

Realizace osvětové komunitní akce Masopust ve Dvoře proběhne 15. 2. 2020 v Kobylisích. Cílem akce je zejména posílení kulturního a komunitního života v oblasti horních Kobylis 

formou oživení tradice lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným procesím masek, provázeným pouličními divadelníky, kejklíři a muzikanty, který však bude mít i 

aktuální přesah do témat šetrného zemědělství a místních produktů, cílem je mimo jiné rozšířit téma masopustu o environmentální rozměr. Oblast Prahy 8, horních Kobylis (v okolí 

metra C Kobylisy a Kobyliského náměstí, kde organizace působí), je místem vysoké dopravní zátěže, tomu odpovídá malé množství aktivit sousedského charakteru ve veřejném 

prostoru. Přitom v nejbližším okolí působí řada organizací, institucí i neformálních skupin, které utvářejí a podporují kulturní a komunitní život: Spolek Kuchyňka provozující 

komunitní Zahradu Kuchyňka, Spolek Dvůr, KPZ Praha 8, Salesiánské středisko mládeže a Farnost sv. Terezie, Farní sbor ČCE u Jákobova žebříku, ZUŠ Klapkova, Divadlo Karla 

Hackera, pobočka Městské knihovny, Základní škola a mateřská škola U Školské zahrady, Junák, které mají zájem na rozvoji místního kulturního a komunitního života. Přínosem této 

akce bude zejména navázání spolupráce mezi místními spolky a občanskými iniciativami a obnova tradice masopustního průvodu. Je požadováno 86 % celkových nákladů na realizaci 

projektu. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 7



39 Probuďme Nusle, z. s., Čestmírova 

1358/25, Praha 4, IČO:06242839 

Nuselský masopust Pronájmy, výtvarný materiál, propagace, 

umělecké a lektorské honoráře, 

zapůjčení AV techniky. 

5222 32 500 26 000 26 000 26 000

41 Mgr. Fiala Šimon Zimní komunitní život na 

rozhraní Vinohrad a Nuslí

Honorář autora, případně dalších 

vystupujících, pronájem prostor, 

zajištění techniky, marketingovou 

podporu (on-line reklama), drobné 

administrativní náklady. 

5212 9 500 9 500 9 500 9 500

42 Tělocvičná jednota Sokol Dolní 

Chabry, Měděnecká 44/17, 184 00 

Praha 8, IČO:61382973 

Dětský karneval Propagace akce, pořízení motivujících 

odměn do soutěže masek, výzdoba.

5222 17 000 10 000 8 000 8 000

43 Tělocvičná jednota Sokol Dolní 

Chabry, Měděnecká 44/17, 184 00 

Praha 8, IČO:61382973 

Chaberský ples Propagace akce, vystoupení 

profesionálního hudebního tělesa k tanci 

i poslechu, blok výuky tance tanečního 

mistra/mistrů, pořízení motivujících 

odměn do taneční soutěže, výzdoba.  

5222 68 000 40 000 35 000 35 000

Částka byla snížena o náklady na občerstvení pro účastníky.

Chaberský ples je setkání s hudbou k tanci i poslechu, bez vstupného, je organizován za účelem seznámení a pobavení se se sousedy z Dolních Chaber i sousedních čtvrtí (Čimice, 

Kobylisy, Troja). V případě získání dotace bude součástí programu vystoupení nějakého profesionálního hudebního tělesa, výuka klasických tanců a taneční soutěž s cenami pro 

nejlepší taneční páry. Účel, na který bude dotace použita: na lepší propagaci akce (aby se o akci dozvědělo co nejvíce lidí), vystoupení profesionálního hudebního tělesa k tanci i 

poslechu (dosud vystupovaly spíše amatérská tělesa), blok výuky tance tanečního mistra/mistrů (využití popularity tance po taneční soutěži StarDance), pořízení motivujících odměn 

do taneční soutěže, výzdobu a občerstvení pro účastníky. 

Částka byla snížena o náklady na občerstvení pro účastníky.

Program Dětského karnevalu v sokolovně Dolní Chabry zahrnuje odpolední cvičení a hry pro děti, rej masek, soutěž o ceny za nejlepší masky, sousedské posezení, seznámení rodičů 

se sokolem i mezi sebou navzájem. Akce je pořádána bez vstupného. 

V rámci akce Zimní komunitní život na rozhraní Vinohrad a Nuslí bude uspořádána série zimních setkání sousedů v okolí Nuselských schodů. Vrcholem akce bude veřejné čtení 

Povídek Jamrtálských od Mileny Slavické (příběhy týkající se Nuslí). Žadatel však neuvádí bližší obsah série setkání. Tato akce bez vstupného má podpořit sousedského ducha oblasti 

mezi Vinohrady a Nuslemi a zároveň navázat na tříleté působení iniciativy Přátelé Nuselských schodů. 

Nuselský masopust pro děti i dospělé proběhne 23. 2. 2020 na náměstí Bratří Synků a v blízkém okolí. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 8



44 Maria Bazhenova Pošli to dál - březnový 

swap v Londýnské

Organizační zajištění akce, nájem 

prostor, odměna brigádníků a 

organizátorů, propagace akce, přednáška 

a poradenství stylistky a  pohonné hmoty 

pro rozvoz zbývajících věcí do 

azylových domů a dalších sociálních 

služeb.

5212 43 500 36 500 30 000 30 000

45 Zahrádka Troja, z.s., Na Farkách 92, 

171 00 Praha 7, IČO:07805837 

Masopoust Zahrádka 

Troja 2020

Organizační přípravy akce, propagace 

akce a realizace masopustu. 

5222 71 500 50 000 50 000 50 000

46 V srdci Líp z.s., Oddechová 805, 

155 31 Praha 5, IČO:08418977 

Lipenecké slavnosti 

rovnodennosti

Pronájem prostor, honoráře, materiál, 

propagace. 

5222 25 000 25 000 25 000 25 000

47 Českomoravská myslivecká jednota, 

z.s., obvodní myslivecký spolek 

Praha 3, IČO:67777333

Myslivecký ples Organizační zajištění, pronájem sálu, 

honoráře pro hudebníky a trubače,  

propagace akce. 

5222 98 700 30 000 30 000 30 000

Jednodenní akce s názvem Pošli to dál – březnový swap v Londýnské je udržitelně zaměřená událost pro širokou veřejnost, kam návštěvníci přinesou produkty, pro které již nemají 

využití (neobnošené oblečení, potřeby do domácnosti, doplňky, dekorace, nevyužitou drogerii, sportovní potřeby, nevhodné dárky, knihy a další drobnosti). Za to si mohou na oplátku 

odnést to, co se jim hodí, a to bez omezení množství. Tato přímá výměna a sdílení svých přebytků pomáhá smysluplně prodloužit životní cyklus již vyrobených předmětů a přitom 

šetřit přírodní i osobní zdroje. Důležitým aspektem akce je podpora komunitního života v Praze s akcentem na podporu sociální sounáležitosti a vzájemné podpory, poskytnutí svých 

přebytků tomu, kdo je potřebuje i bez požadavku kompenzace. Tato akce poukazuje na nadprodukci v mnoha oblastech a prezentuje možnosti, jak se sdílením a komunikací chovat 

zodpovědně k prostředí a zdrojům, ale i ostatním. Součástí akce bude i doprovodný program, návštěvníci budou moci získat informace od odborníků, kteří řeší témata jako například 

sdílení, zdravá výživa a sociální poradenství či výchova dětí. Věci, které po ukončení akce zbydou, budou poskytnuty a dovezeny do azylových domů a nabídnuty sociálním službám 

působícím na Praze 2. Cena vstupenky na tuto akci je 100 Kč (zahrnuje vstup, doprovodný program a občerstvení).

Masopust na Zahrádce Troja 2020 má za cíl vytvořit tradiční sousedskou komunitní akci, která sbližuje občany, sousedy. Samotné akci předchází přípravy, sousedé se setkávají, 

vymýšlejí a připravují společně masky, písně a průběh průvodu. Vstupné na akci je dobrovolné. 

Setkání všech generací obyvatel městské části Praha - Lipence 21. 3. 2020 ve sportovní hale ZŠ Praha - Lipence. Obsahem akce budou odpolední zábavné hry a soutěže pro děti, 

tvůrčí aktivity pro všechny věkové skupiny a přátelské sousedské posezení a povídání nad občerstvením z domácích zdrojů. Program by měl být doplněn vystoupením kejklířů a 

hudební kapely, příspěvek žáků lipenecké základní školy a zdejších seniorů. Akci zakončí divadelní představení pro děti. 

Částka byla snížena o náklady na občerstvení pro návštěvníky.

24. 1. 2020 v hotelu Olšanka na Žižkově, ples zaměřený na mysliveckou osvětu s ukázkami mysliveckých zvyků, tradic, ceremoniálů, lovecké hudby. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 9



48 Archetyp, z.s., Šumavská 69/17, 120 

00 Praha 2, IČO:27019705 

Ohřejte se uprostřed zimy 

opékáním špekáčků se 

sousedy

Zápůjčky železných košů, stolů, ubrusů, 

nádobí, zajištění obsluhy a dopravy, 

odvoz odpadu, propagace. 

5222 88 410 44 205 0 0

49 ČeskoSlovenská scéna, z. s., 

Soukenická 1199/3, 110 00 Praha 1 

IČO:70857164 

České a slovenské chuti v 

Soukenické

Dotace má být použita na nákup 

surovin, ozvučení, osvětlení, 

polygrafické náklady, personální 

zajištění, propagaci.

5222 74 200 50 000 0 0

50 Rodinné centrum Klubiště, z.s.,  K 

Učilišti 50/13, 102 00 Praha 10, 

IČO:02782430 

Štěrboholské promítání Zapůjčení projektoru, promítací plochy, 

ozvučení kinosálu, obsluha zařízení, 

poplatky OSA, propagace.

5222 37 571 37 571 37 500 37 500

Uspořádání komunitní akce prostřednictvím společného gastronomického programu, částečně soutěžního, s doprovodným hudebním programem ve Slovenském domě, Praha 1. 

Soutěž ve vaření halušek a českého guláše. Přesný termín není uveden - z charakteru popisu akce vyplývá, že jde o jednorázovou akci, nicméně v žádosti je uvedeno 1. 1. - 31. 12. 

2020. 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*:  Akce je úzce profilovaná svým gastronomickým programem, u kterého není patrný přínos pro okolní komunitu.

Opékání špekáčků nad ohněm v rámci farmářských tržišť: Farmářské tržiště Kubáň: 1., 8., 15., 22., 29. 2. 2020 (každou únorovou sobotu)

Farmářské tržiště Heřmaňák: 1., 8., 15., 22., 29. 2. 2020 (každou únorovou sobotu).  

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se pravidelné farmářské trhy, které se konají i bez podpory v rámci individuálních účelových dotací.

Žadatel by rád zorganizoval filmový den, který bude rozdělený do dvou částí - odpolední promítání filmu pro děti a mládež a večerní promítání pro dospělé. Výběr filmů bude na 

základě ankety mezi spoluobčany. Akce si klade a cíl rozvíjení sousedských vztahů. Předpokládaný počet účastníků je 250-300 lidí. Akce se bude konat ve štěrboholské sokolovně.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 10



54 Hradní potok,z.s., Nad Hradním 

potokem 123/13, 162 00 Praha 6, 

IČO:06891560 

Zámek Veleslavín - 

Komunitní mezigenerační 

setkání s přednáškami, 

diskusí a výstavou 

fotografií. Připomenutí a 

zachycení paměti 

minulosti, stavu 

současnosti a možnostem 

místa pro život v 

budoucnosti před velkým 

stavebním boomem.

Propagace, fotografické práce, 

repropráva, redakce webových stránek, 

pronájem techniky, instalační práce, 

doprava, honoráře přednášejícím, 

výroba panelů s fotografiemi a texty, 

zajištění bojové hry pro děti včetně 

odměn, zajištění výtvarné dílny pro děti, 

lektorské honoráře. 

5222 50 000 50 000 45 000 45 000

59 Slovensko-český klub, z. s., 

Anastázova 15/6, 169 00 Praha 6, 

IČO:65398777 

Velká česko-slovenská 

knižní sousedská burza

Pokrytí polygrafických nákladů 

(pozvánky, plakáty), propagace, 

instalace pultů s knihami a kiosků, 

dopravy, ozvučení, osvětlení, honorářů 

účinkujících a OON organizátorů.

5222 72 000 50 000 12 500 12 500

Komunitní mezigenerační setkání s přednáškami, diskuzí a výstavou fotografií v termínu 1. 1. - 31. 3. 2020 v Restauraci U Marčanů - Zámek Veleslavín. Připomenutí a zachycení 

paměti minulosti, stavu současnosti a možností místa pro život v budoucnosti před velkým stavebním  boomem.  

Částka byla snížena o náklady na občerstvení.

Obsahem projektu je komunitní, sousedská akce, pořádaná ve Slovenském domě v Praze na Soukenické 3, Praha 1 a v přilehlých prostorách ve dvoře, pro občany z okolí a příznivce. 

Reaguje na to, že množství Pražanů má knihy, často včetně slovenských, které mohou potěšit někoho jiného. Mohou si je tak bezplatně vyměnit. Navíc velké množství knih z vlastní 

vydavatelské činnosti, ale především z pozůstalostí a darů, chce rozdat samotný Slovensko-český klub, z. s. jako vlastník a provozovatel Slovenského domu v Praze. V rámci akce 

bude i česko-slovenský hudební program, na kterém vystoupí písničkáři jako Gaco Novomesský, Václav Smolka, Eva Blondýna Suková, Jiří Klapka a další. Akce se uskuteční 4 x v 

průběhu roku 2020. Dotace bude použita na pokrytí nákladů na uspořádání sousedské komunitní velké česko-slovenské knižní burzy ve Slovenském domě v Praze na Soukenické ul. 

3, Praha 1, konkrétně polygrafických nákladů (pozvánky, plakáty), propagace, instalace pultů s knihami a kiosků, dopravy, ozvučení, osvětlení, honorářů účinkujících a OON 

organizátorů.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 11



62 RockOpera Praha, z. s., Břežany II 

85, 282 01 Břežany II, 

IČO:04436709 

Masopustní rej masek 

Rockové Akademie

Honoráře lektorů, materiál na výrobu 

masopustních masek, pronájem dílen a 

prostoru na akci, pronájem zvukové a 

světelné aparatury.

5222 70 000 50 000 50 000 50 000

63 David Renza Komunitní setkávání: 

pravidelné koncerty, 

oslava masopustu, 

charitativní bazar, 

sousedské oslavy, 

workshopy, výstavy

Zapůjčení aparatury a osvětlení, zajištění 

zvukaře, doprava, honoráře pro 

účinkující, propagace, personální 

zajištění, poplatky OSA, INTERGRAM, 

SPOTIFY.

5212 50 000 50 000 0 0

64 Krhovská Dita Masopustní sousedké 

mezigenerační tvoření

Materiál a lektorné, pronájem prostor 

včetně spotřeby elektřiny, topení a vody, 

závěrečný úklid.

5212 8 000 6 000 6 000 6 000

Sobota 1. 2. 2020 - pro všechny obyvatele Prahy 11 a jejich děti - výroba masopustních masek a převleků; neděle 2. 2. 2020 - malba na plátno při svíčkách. Obě akce pro děti i 

dospělé; Ateliér pro Radost, Praha 11. Výrobky si každý odnese domů. 

Akce v Cocovanka kavárně v Praze 1 - kavárna se od svého vzniku v r. 2018 zaměřuje na gastro provoz, kulturní vyžití a produkčně se podílí na utváření sezóny "Léto pro Pražany" 

na Střeleckém ostrově. Akce v kavárně cílí na sousedskou komunitu v místě sídla kavárny a rodiny s dětmi. Žádost je podána na de facto provoz kavárny v období 1. 2. - 1. 5. 2020 - 

čtvrteční a víkendová hudební vystoupení, sousedská setkání u kávy, pro děti pletení makramé a lapačů snů a další workshopy (nespecifikováno), oslavu svátků jara - výroba 

velikonočních dekorací, masek, čtení básní, second-hand knih a oblečení a charitativní akce typu bazar oblečení na podporu obětem domácího násilí.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Individuální účelová dotace nelze použít na provoz gastro zařízení.

Sousedský masopustní rej konaný dne 23.2.2020 v divadle RockOpera Praha chce navázat kontakt s lidmi z okolí divadla na Praze 7, upevnit dobré sousedské vztahy a podpořit 

sousedství zajímavou komunitní činností. Prostřednictvím setkání chce navázat na tradici masopustních průvodů a rejů masek, vytvářet přátelské vztahy a navázat na tradiční způsob 

oslav konce postního období. Symbolicky se rozloučit s obdobím ticha a meditací a zahájit období masopustního veselí, divadelních představení, hudby a přátelských setkání. V rámci 

akce se uskuteční dva workshopy a tvůrčí dílny a jeden masopustní rej v divadle RockOpera Praha a jejím okolí. Je požadováno 71 % celkových nákladů na realizaci projektu. 

Částka byla poměrově snížená na podporu jedné akce, která proběhne v prním čtvrletí.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 12



65 Sbor dobrovolných hasičů PRAHA 

1 z.s., Nové mlýny 827/3a, 110 00 

Praha 1, IČO:22875409 

Kulturní akce SDH Praha 

1 v 1. čtvrtletí 2020

 Zajištění historického automobilu, 

ozvučení, tisk PR materiálů, vybavení 

členů – historické uniformy. Příprava 

akce ozvučení, šatna, plakáty, pozvánky, 

propagace, honoráře za hudební 

produkci, distribuce a tisk vstupenek, 

ceny do tomboly, tisky fotografií, 

vybavení členů.

5222 108 000 50 000 50 000 50 000

66 Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, 198 

00 Praha 9, IČO:69793298 

20 let komunitních 

sociálních služeb

Pronájem prostor + energie, DPP pro 

aktéry doprovodného programu.

5229 80 000 50 000 40 000 40 000

67 Sportovní klub Dolní Chabry, z.s., 

Dvorní 1211/1a, 184 00 Praha 8, 

IČO:49281020 

Společné setkání přátel 

chaberského fotbalu

Úhrada nezbytných nákladů pro 

reailizaci akce - tedy pronájem sálu, 

zajištění hudby, úklidu a pořadatelské 

služby.

5222 112 000 50 000 50 000 50 000

Plánovaná náplň kulturních akcí SDH Praha 1 v 1. čtvrtletí roku 2020: 1) 8. 2. 2020 - Malostranské masopustní veselí: členové SDH Praha 1 na akci dlouhodobě spolupracují s 

hlavním organizátorem. Vstupné - ne. Mezi povinnosti SDH Praha 1 v rámci této akce patří zajištění historického hasičského automobilu, dobové historické uniformy a také kvalitní 

přenosné ozvučení. 2) 28. 2. 2020 - Hasičský bál v Malostranské besedě: Organizační a technické zajištění celé akce. Devátý ročník tradiční, kulturně - společenské akce v prostorách 

Malostranské besedy. Součástí akce bude hudební doprovod, občerstvení za lidové ceny a tombola o věcné ceny. Vstupné – Ano. 3) Kulturně společenské akce pořádané nebo 

spolupořádané SDH Praha 1 jsou zaměřeny na všechny věkové skupiny a jsou svým obsahem zaměřeny na občany Prahy 1. V podstatě všechny níže uvedené akce se postupně staly 

tradičními platformami pro neformální setkání především občanů Prahy 1 se svými sousedy, ale i se zástupci radnice městské části Praha 1. 

Organizace ve východní části Prahy (Praha 14, 20 a 21) působí již 20 let. Za tu dobu se stala organizace i pracovníci díky svojí činnosti známí pro většinu obyvatelstva nejen díky 

poskytování sociálních služeb, ale také pro pořádání komunitních akcí se sociálním přesahem. Touto akcí chceme oslovit všechny, kteří byli za posledních 20 let nějak ovlivněni 

činností organizace Neposeda - uživatele sociálních služeb, rodiny s dětmi, seniory, dobrovolníky, místní školy, úředníky, místní organizace a podnikatele.

Částka byla snížena o náklady na občerstvení.

Obsahem akce je kulturní a společenské setkání občanů Dolních Chaber a okolních městských částí (Kobylisy, Čimice a Bohnice). Cílem je nejen udržování stávajících kontaktů, ale 

zejména navázání kontaktů nových mezi našimi občany, kteří se třeba potkávají v naší městské části, ale nemají možnost se blíže poznat Akce má mnohaletou tradici a je pozitivně 

vnímána ze strany občanů Dolních Chaber. Jedná se o jedinečnou akci, která významně přispívá ke společenskému a kulturnímu životu v této městské části a občanské komunitě. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 13



68 Klub Harmony Podolí z.s., Nad 

Lomem 746/14, 147 00 Praha 4, 

IČO:07266065 

Čaj o páté v Klubu 

Harmony

Sál včetně sociálního zázemí a 

základního vybavení, technické zázemí, 

fotodokumentace, přednášející, 

organizace akce, informační kampaň. 

5222 48 000 48 000 0 0

69 INICIATIVA FÓR_UM, z. s.,  

Terronská 814/33, 160 00 Praha 6, 

IČO:22714324 

Vynášení Morany v centru 

Prahy

Koordinace akce a produkce. Výtvarný 

garant, lektoři workshopů, materiál. 

Hudebníci. Choreografie. Propagace a 

grafika. Pronájem prostor. Dokumentace 

akce.

5222 52 500 50 000 45 000 45 000

70 Sdružení na pomoc dětem s 

handicapy, z.ú., Vlčkova 1067/12, 

198 00 Praha 9, IČO:26529301 

Jarní sousedské tvoření 

pok křídly Motýlka

Materiál na tvoření a drobné ceny pro 

účastníky, Propagace akce, tisk letáků, 

Personální náklady.

5229 59 000 41 300 38 000 38 000

Cíle akce jsou: a) propojení generací, etnik – jedná se o významný prvek zejména v lokalitě sídliště, kde obyvatelé jsou „nuceni“ ve větší míře ke sdílení společných prostor vnitřních i 

venkovních, každodenní komunikaci mezi sebou, řešení případných konfliktů, ale i podílení se na spravování a udržování svého okolí v rámci sociálních vztahů i vztahů k životnímu 

prostředí; b) zprostředkování kontaktu se širším společenským prostředím – moderní doba zvyšuje počet lidí, kteří jsou izolovaní v prostředí svého bytu, k čemuž ještě více přispívá 

anonymita sídliště; snažíme se tedy prostřednictvím veřejných akcí o zapojení obyvatel do společenského života; c) zvýšení zájmu o dění na Praze 14 – v neposlední řadě je cílem 

organizovaných společných akcí zvýšit zájem občanů, kteří žijí na Praze 14, o jejich blízké okolí, budovat úctu k němu a propagovat ho navenek. 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Vzhledem k úzce profilovanému tématu opakujícímu se každý týden nelze předpokládat účast jiné veřejnosti, než zájemců o 

danou problematiku.

Vynášení Morany je starý rituál, který má ale značný symbolický potenciál a dá se obohacovat o zcela aktuální významy. Funguje jako stmelující prvek, do nějž se může zapojit úplně 

každý, pro účastníky je velice nenáročný na přípravu, narozdíl od Sametového posvícení. Pro obyvatele Prahy 1 může znamenat svěží dotek skutečné, neturistické kultury, pro 

všechny účastníky možnost zapojit se do dění ve veřejném prostoru, zažít historické centrum města ve zcela jiném kontextu, průchod turisticky nejexponovanějšími ulicemi v roli 

hybatele dění, nikoli pasivního procházejícího, který se jen vyhýbá davům, a v neposlední řadě vyjádřit se k aktuálním společenským problémům. Spolu s figurou Morany totiž mohou 

účastníci workshopu a průvodu spálit všechny ožehavé nešvary, pokud je v podobě nápisu připevní k Moraně nebo vtělí do vlastní sloky lidové písně, která se bude v průvodu zpívat.

Zábavně vzdělávací akce s tématikou cestování. Organizace volného workshopu v prostorách spolku, vytvoření příjemné atmosféry – občerstvení, téma přednášky, prostor pro 

diskuzi, tvorba informačních materiálů pro dané akce, zajištění přednášejících. Žádost je velmi stručně zpracována. Předmětem projektu je pořádání setkání s cestovatelskou 

tematikou. Z žádosti není zřejmý předpokládaný počet účastníků, ani kapacita prostoru. 

Částka byla snížena o náklady na občerstvení.

Částka byla snížena o náklady na občerstvení.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 14



71 Centrum RoSa z.s., Střelničná 

1680/8, 182 00 Praha 8, 

IČO:03641716 

Benefiční koncert k 5. 

výročí Centra RoSa

Organizační zajištění oslavy výročí a 

odměna interpretovi.

5222 90 500 50 000 0 0

72 Nesedím, sousedím z.s., Na Petynce 

396/35, 169 00 Praha 6, 

IČO:05154545 

Sousedský masopust Pořízení materiálu na masky a kostýmy, 

honorář za choreografické vedení reje 

masek a divadelní představení pro děti 

na závěr akce, propagace akce a její 

dokumentace, grafické a účetní práce 

spjaté přímo s daným projektem.

5222 35 000 33 000 33 000 33 000

73 Pražské centrum, z. s., Pod 

Žvahovem 39/56, 152 00 Praha 5, 

IČO:04300696 

Vítání jara v Kasárnách Barvy a materiál pro zařizování 

domečků, lektoři výtarné dílny (3 

osoby),divadelní představení, produkce, 

PR manažer

5222 90 000 50 000 0 0

Kulturní centrum Kasárna Karlín  v MČ Praha 8 se během dvou let svého provozu stalo významným bodem na kulturní mapě Prahy. Kasárna nabízejí svým návštěvníkům bohatý 

program včetně sousedských setkání, které zaznamenaly velký úspěch. Proto  žadatel plánuje v březnu 2020 uspořádat víkendovou akci s názvem Vítání jara v Kasárnách. Účastníci 

této akce se budou aktivně zapojovat do zvelebování nádvoří, konkrétně dětského hřiště (malování a zařizování dřevěných domečků), budou pomáhat s výsadbou a údržbou zeleně na 

nádvoří (výsadba stromu a trávníku). To vše pod vedením profesionálních lektorů. Program zpestří divadelní představení pro děti, projekce cyklu pohádek, exhibice break dance, 

slackline a lekce jógy. Při přípravě komunitního víkendu vychází pořadatel z četných zkušeností, lze tedy předpokládat, že i tato akce bude rezonovat u pravidelných návštěvníků a 

podpoří sousedskou sounáležitost.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se o kulturní akci, na kterou by mělo být požádáno o dotaci v rámci grantového řízení v oblasti kultury. 

Projekt si klade za cíl oživit sousedský život v MČ Praha 6 Břevnov masopustní akcí, která sice navazuje na již započatou tradici, ale nebude se týkat pouze dětí a jejich rodičů. Zapojí 

místní komunitu do příprav a aktivní účasti v maskách a kapele. V rámci průvodu oživí sídliště lidově zvané Obušek, které jinak stojí stranou břevnovského kulturního života 

vzhledem k charakteru a historii zástavby. Podobná „vesnická“ akce na místě bývalé návsi obklopené paneláky patří a má potenciál vzájemně propojit obyvatele různých sociálních 

vrstev. Projekt sestává ze 4 dílčích akcí myšlených jako komunitní příprava na ústřední akci sousedského masopustu, který se bude konat 18. 2.2020.

Jde o oslavu 5. výročí založení Centra RoSa v podobě benefičního koncertu. Centrum RoSa, které působí na Praze 8 jako kulturně vzdělávací komunitní subjekt. Svoji činností je 

zaměřeno na seniory, ale je otevřeno i širší veřejnosti z řad obyvatel městské části Praha 8 i přilehlých městských částí. Obsahem akce je představit Centrum RoSa, jeho širokou škálu 

aktivit a akcí a jeho snahu o mezigenerační propojování a zároveň ukázat, že seniorský věk lze prožít plnohodnotně a smysluplně. Cílem je získat finanční prostředky na podporu 

projektu Mezigenerační škola - setkávání generací, vzájemné předávání zkušeností a poznatků, společné prožívání zážitků. 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se o kulturní akci, na kterou by mělo být požádáno o dotaci v rámci grantového řízení v oblasti kultury. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 15



74 Sdružení výtvarných kritiků a 

teoretiků, z.s., Jungmannova 36/31, 

110 00 Praha 1, IČO:15887839 

„Sousedský blešák aneb 

Artbazar s workshopem“

Realizace projektu. 5222 192 000 50 000 0 0

75 Bubahof, z.s., Za poštou 754/8, 100 

00 Praha 10, IČO:06368441 

Člověče, nezlob se. Umělecký honorář zůčatněných autorů a 

nákup materiálu nutného k výrobě her.

5222 72 000 50 000 50 000 50 000

76 ŽIVOT 90, z.ú., Karoliny Světlé 

286/18, 110 00 Praha 1, 

IČO:00571709 

V Karolině je ŽIVO(T) Náklady: Materiál pro kreativní dílny, 

honoráře vystupujících, lektorné, 

technické zajištění akce, propagace akce.

5229 48 900 44 400 44 400 44 400

77 Farma v jeskyni, S.K.Neumanna 

1893/11, 190 00 Praha 8, 

IČO:65338243 

Navždy spolu 2020 Úhrada honorářů pro lektory, kostýmy 

pro seniory, produkce workshopů, 

asistenta seniorů, honoráře pro seniory 

za zkoušení

5222 96 000 41 000 0 0

Cílem  projektu je oživení parku jako veřejného místa a podpora komunitního života ve Strašnicích. Posilování vztahů s  důrazem na mezigenerační porozumění v rámci lokality MČ 

Praha 10 může mít pro občany pozitivní přínos a ozdravovat společnost. Cílem projektu je založení nové tradice sousedských oslav, které jsou vytvářeny společně s místními občany. 

Hlavními body programu budou hry, za jejichž jednoduchou formu bude přidán někdy nečekaný obsah, a originální performance či přednášky.

Jedná se o tvůrčí a vzdělávací akci pro sousedskou komunitu Prahy 1 s důrazem na účast škol a studentů s programem :  instalace obrazů na stěnách a stolů s tiskovinami a grafickými 

pracemi v prostoru galerie ;  každodenní workshopy s výrobou koláží a účastí škol i  dospělých zájemců ; benefiční prodej vystavených děl společenskou formou zábavné aukce s 

pohoštěním a kulturním programem ve prospěch neziskové činnosti pořadatelů.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se o kulturní akci, na kterou by mělo být požádáno o dotaci v rámci grantového řízení v oblasti kultury. 

Předkládaný projekt nabízí setkání lidí bez ohledu na věk, které spojuje přirozený lidský zájem o druhé, chuť vyzkoušet něco nového, nebo schopnost nabídnout svoje dovednosti 

ostatním. Má za cíl vybudovat tradici setkání s pestrým programem pro všechny generace, postavenou na komunitě lidí spjatých s ŽIVOTem 90.  Zahrnuje představení tří 

mezigeneračních projektů s navazujícími tematickými dílnami pro děti i dospělé, např. pletení, malování na hrnečky či soutěž domácích pekařek, které budou realizovány v prostorách 

Domu Portus a v Divadle U Valšů  v MČ Praha 1.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 16



78 Komunitní centrum Vlna Ďáblice, 

z.ú, Osinalická 1069/26, 182 00 

Praha-Ďáblice, IČO:06010938 

Ďáblický Masopust 2020 Komunitní výtvarné dílny, výroba 

masopustních dekorací a výroba 

masopustních maškar - dvou masek v 

nadživotní velkosti SMRT a 

KRÁLOVNA MASOPUSTU.

5229 88 500 29 000 29 000 29 000

79 Římskokatolická farnost u kostela 

Stětí sv. Jana Křtitele Praha - 

Hostivař, Domkářská 21/1, 102 00 

Praha, IČO:61380652 

Sousedské setkávání v 

komunitním centru Farní 

dvůr

Výtvarné potřeby, propagace, spotřební 

materiál, hry a sportovní a jiné vybavení.

5223 78 210 37 350 37 300 37 300

80 ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s., 

Kobyliská 682/6, 184 00 Praha 8, 

IČO:22820698 

Sousedský oběd v 

Bohnicích

Tisk letáků, honorář odborníka na 

ochranu životního prostředí. 

5222 46 070 46 070 0 0

Projekt na pátý ročník akce Ďáblický MASOPUST s důrazem na zapojení místní komunity. Jde především o rozšíření masopustního průvodu o nové postavy SMRT a KRÁLOVNA 

MASOPUSTU a vytvoření speciální dekorace "komunitní sloup" v centru obce, a to za přispění místních organizací MČ Praha - Ďáblice. Aktivně budou zapojeni zejména senioři, 

kteří iniciují realizaci komunitní výtvarné dílny (dekorace, které během ní vzniknou budou využity jak na sloupu, tak v průvodu). Komunitní dílny budou otevřeny veřejnosti.

Cílem projektu je vytvoření a podpoření komunity seniorů z MČ Praha 7 a získání nových spolupracovníků pro představení Navždy spolu, které se reprízuje v DOX+ a je součástí 

celoroční činnosti Farmy v jeskyni. Obsahem projektu jsou: 2 workshopy pro seniory vedené členkami a spolupracovníky Farmy v jeskyni, přezkušování inscenace s vybranými 

seniory a 2 reprízy představení, kde budou  senioři účinkovat (další reprízy proběhnou v květnu a červnu). Součástí budou i diskuse mezi seniory, účinkujícími a diváky, které 

povedou k integraci seniorů do uměleckého prostředí a zlepšení  kvality jejich života. Účastníci se budou v kolektivu setkávat i s dalšími svými vrstevníky, seniory, což zajistí 

prolomení sociální izolace a vytvoření malé komunity seniorů z Prahy 7. Významný bude i přínos projektu pro  Farmu v jeskyni - ten bude nejen lidský, ale i praktický – získání 

nových spolupracovníků- seniorů do představení.  

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Jedná se o kulturní akci, na kterou by mělo být požádáno o dotaci v rámci grantového řízení v oblasti kultury. 

Cílem akce je sousedské posezení při obědě s občany městské části Bohnice spojené s debatou na téma ochrany životního prostředí. V rámci debaty budou sousedé seznámeni s 

krásami přírodního parku Drahaň- Troja, důležitostí péče o životní prostředí v bezprostředním okolí a jak se přičinit o jejich zachování v zájmu dobrého zdraví. Náklady budou 

použity na tisk letáků, honorář odborníka na ochranu životního prostředí, ale především na oběd pro cca 300 osob. 

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Individuální účelová dotací nelze použít na občerstvení.

Projekt na realizaci několika akcí sousedského setkávání, které se uskuteční v období od ledna do března 2020 v nově otevřeném komunitním centru Farní dvůr, které je součástí 

farního areálu u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Praze Hostivaři v MČ Praha 15. Jedná se o Masopustní karneval, Rodinný den, Kreativní dílny, Komunitní večeře a Setkávání chlapů.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 17



81 BUBEC, o.p.s., Radouňova 366/1, 

155 00 Praha 5, IČ:O70824185 

Jarní sezóna 2020 Honoráře, produkce, grafické práce, 

propagace a poplatky OSA.

5221 70 000 50 000 50 000 50 000

82 „Občanské sdružení AQUALUNG”, 

Hrabačovská 226/226, 190 12 Praha 

9, IČO:27045471 

Až opadá listí z dubu v 

rámci Žižkovského 

Masopustu

Zaplacení honorářů herců, hudebníka, 

techniků, produkce a doprava scény.

5222 18 200 18 200 18 200 18 200

83 Klub U Boudů, Mírová 54/20, 103 

00 Praha-Kolovraty, IČO:01964712 

Sousedé sobě Honoráře, nájem sálu, propagace. 5222 40 482 30 000 26 000 26 000

84 Českomoravská myslivecká jednota - 

Obvodní myslivecký spolek 

PRAHA 8, Trojská 333/48, 182 00 

Praha 8, IČO:67777538 

Myslivecký večer Pokrytí nákladů za nájem prostor, 

umělecké honoráře, poplatek OSA. 

5222 51 000 21 000 21 000 21 000

Kulturní akce má za cíl přátelské posezení při produkci živé hudby. K poslechu a tanci budou pozváni členové spolku Českomoravská myslivecká jednota a zájemci z řad široké 

veřejnosti. 

Částka byla snížena o náklady na občerstvení.

Projekt kulturních večerů je určen všem posluchačům. Primární cílovou skupinou jsou obyvatelé z MČ Praha - Kolovraty. Pořadatelé akce chtějí, aby se sousedi navzájem poznali a 

smazal se rozdíl mezi starousedlíky a novými obyvateli MČ. Obsahem akce je 6 večerů a 3 výstavy v období leden-březen 2020. Cílem projektu je umožnit občanům městské části 

sousedská setkání, diskuse a výměnu zkušeností nad jednotlivými tématy z oblastí místopisně-historických, cestovatelských, či jinak zajímavých témat. Večerní sousedská setkání 

budou doplněna třemi na sebe navazujícími výstavami na téma historie MČ Praha-Kolovraty na základě podkladů z archivu MČ a vzpomínek pamětníků. 

Divadlo Aqualung, jehož domovskou scénou je Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, se rozhodlo více zapojit do akcí MČ Praha 3 a nabídlo svoji přímou účast na Masopustu 2020. 

Jako součást Masopustu odehraje v netradičním prostoru svoje představení Až opadá listí z dubu, které je činoherně loutkovou přednáškou na téma závislosti na alkoholu spojenou s 

klasickým příběhem Jana Wericha. Toto představení Aqualung opakovaně uvede na pódiu hospody U vystřelenýho oka jako předzvěst dlouho plánovaného divadlo-automatu. 

Předpokládá, že na akci budou lidé proudit průběžně a divadlo jim tímto umožní vidět představení celé i v případě, že nepřijdou hned na začátku. Cílem je kulturně obohatit celou akci 

Žižkovského Masopustu a přilákat na produkci i účastníky, kteří třeba běžně do divadla nechodí.

Cílem projektu je vybudování silné komunity sousedů okolo studia a zahrady Bubec a budovat síť expertních spolupracovníků a partnerských organizací, které budou dále tento areál 

využívat a rozvíjet. Žadatel chce, aby se studio a především zahrada Bubec staly živým komunitním prostorem, kde by se komunita setkávala, probíhal by zde kulturní komunitní 

program, ale i vzdělávací aktivity v oblasti kulturní a environmentální výchovy propojené s aktivitami v chráněném území Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Chce nabídnout 

obyvatelům MČ Řeporyje a Jihozápadního Města možnost se setkávat, např. v zahradě pěstovat bylinky a zeleninu, přitom se vzdělávat a mít možnost kvalitně trávit volný čas. 

Plánem je dát také inkluzivní a mezigenerační rozměr, a proto v rámci projektu Jarní sezóna připravil žadatel dvě komunitní, sousedské akce - Řeporyjský masopust a Vítání jara. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 18



87 Ing. Bílek Zdeněk, MBA Sousedské setkání -  

Vepřové hody - posvícení 

u transformátoru 

(Donovnalská ulice)

Z dotace by měly být pořízeny masné 

vepřové výrobky od malého řezníka, 

dále pečivo, pivo, nealkoholické nápoje, 

káva, pronájem stanů, pípy a dalšího 

vybavení potřebného pro ohřev jídla a 

chlazení pití. Dále se nakoupí kelímky, 

tácky, příbory…. 

5212 60 000 50 000 0 0

88 Spolek Hájovna, z. s., Zikova 522/3, 

160 00 Praha 6, IČ:04417062 

Výlet na Vidouli s 

geologem (a zpět na 

polévku do Hájovny)

Honorář pro geologa, propagace akce, 

koordinace a vyučování, úklid po akci. 

5222 19 400 14 700 10 000 10 000

89 Spolek vrána, Vršovická 695/81, 

100 00 Praha 10, IČO:08238464 

Večeře, neplýtvání, 

sousedi

Honoráře, právní poradna, sousedské 

divadélko, pronájem prostor, přednášky, 

workshop focení pro seniory a výroba 

věnců, šperků - sousedské tvoření.

5222 50 000 50 000 50 000 50 000

Cílem akce Večeře, neplýtvání, sousedi je pořádání workshopů, přednášek, provoz veřejné lednice, promítání dokumentů souvisejících se současnými nejaktuálnějšími ekologickými 

tématy, sousedské večeře z potravin z Potravinové banky Praha. Kurz focení mobilem pro seniory, psychologické a právní poradenství pro sousedy, kteří jsou v aktuální nouzi. 

Komunitní projekt se chce sousedsky setkávat, prohlubovat vztahy ale také se naučit ekologicky myslet v běžných každodenních aktivitách jako je strava, oblékání, péče o domácnost. 

Po malých krůčcích vědomě měnit návyky za nové ekologicky výhodnější. Program klade důraz na to, aby získané dovednosti bylo možné okamžitě uvést do běžného života. 

Obsahem akce je uspořádat komentovanou prohlídku stolové hory Vidoule s geologem, poté se vrátit do Hájovny v lese a u ohně a polévky nabrat síly, probrat získané dojmy a 

informace a pro děti mít připravenou malou geologickou dílnu v budově Hájovny. Ve velké budově bude zázemí i pro dospělé pro případ nepřízně počasí. Cílem je upevňovat vztahy 

v komunitě, přinášet další podněty a fakta o místních přírodních a kulturních památkách, věnovat se nosným tématům a dělat Prahu městem, kde se dobře žije. Přínosem akce je 

udržování a podpora zájmu místních lidí o přírodní hodnoty oblasti, ve které žijí. Zároveň dochází k propojování a prohlubování vazeb v místní komunitě, mísí se různé skupiny – 

starousedlíci, mladí rodiče s dětmi, zájemci o přírodu, turisté, sportovci, chroničtí spolkaři. Ve výsledku se pěstuje místní patriotismus, který přispívá k pozitivnímu společenskému 

klimatu na Cibulkách. 

Částka byla ponížena o nákup potravin, zakoupení kotlíku a stojanu.

Akce chce využít dotace k zorganizování sousedské akce inspirované tradičními vesnickým posvícením - vepřovými hody. Cílem je navázat lepší vztahy mezi sousedy. Náklady 

převyšující dotaci plánuje pořadatel vybrat přímo na akci. Žádost podává fyzická osoba bez živnostenského listu.

Odůvodnění negativního stanoviska Výboru*: Individuální účelová dotace nelze použít na občerstvení.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 19



Tabulka 

celkem:

2 521 731 1 687 800 1 687 800

Nejedná se o veřejnou podporu a projekty neovlivňují hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU. Platí u všech projektů.

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy 20



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 3. 2. 2020

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

KUC MHMP 0096214 Úspora hospodaření 0000 8115 0000 0662 3 000,0

C e l k e m 3 000,0

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

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

KUC MHMP 0096214 Individální dotace - komunitní dotace 120 0662 3 000,0

C e l k e m 3 000,0

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

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

Číslo akceOdbor/Organizace POLODPA UZ

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3392

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ



 

1 

 

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 3. 2. 2020 

 

PID 

Stejnopis č.                          
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

do 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 schválila 

Rada hlavního města Prahy usnesením č. …….. ze dne …….. 

3. Varianty:1 

 
1 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu 



 

2 

 

Projekt kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování EU a uvedená částka nezakládá veřejnou podporu. 

Projekt kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 Smlouvy o fungování 

EU. Uvedená částka je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise 

ES 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L352/1, 24. 12. 

2013). 

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 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. 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  

3. 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. 

4. Vést dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 

finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly 

v 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. 

 
2 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu schváleného usnesením Rady HMP 
3 týká se jen 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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6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. / Výše 

provozní podpory u projektů v oblasti kultury a umění určených dětem, občanům 

v nepříznivé sociální situaci5 a u projektů bez vstupného, nesmí přesáhnout částku, která 

je nezbytná k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné 

období. Při neoprávněném využití poskytnuté dotace, za které se považuje použití dotace 

v částce přesahující výši nezbytnou k pokrytí provozních ztrát a vygenerování 

přiměřeného zisku, 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.6 

13. 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 / tj. částku 

nezbytnou k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku. 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 

14. 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). 

15. 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. 

16. 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. 

17. Příjemce se zavazuje nepoužívat při realizaci akce plastové nádobí k jednorázovému 

použití. Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působí na akci a podávají 

jídlo a nápoje účastníkům. 

 

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. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o 

rozpočtových pravidlech podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně 

závažné. Výše nižších odvodů je stanovena takto: a) nepředání dokumentu  vyúčtování 

dotace dle Článku III. odst. 3 smlouvy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 0,01% za každý 

započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho doručení sjednaným 

způsobem; b) dokument "věcná zpráva o užití dotace“ nebude předán řádně, nebude 

obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve výši 10 % 

z celkové výše dotace; c) za nedodržení povinnosti publicity dle Čl. III odst. 2  Smlouvy 

odvod ve výši 10 % z celkové výše dotace; d) neoznámení změny identifikačních údajů 

příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace. 

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační 

číslo)/datum narození.  

 

 

 

 

 
7 týká se akcí s uplatněnou blokovou výjimkou 



 

5 

 

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 

ustanovením správního řádu. 

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 v 5 (pěti) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 4 (čtyři) tyto 

stejnopisy a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního razítka 

hl. m. Prahy 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 o smluvních stranách, 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 je 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 veškerá 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. / Tato 

smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.9 

 

V Praze dne:      V Praze dne:  

 

 
8 Týká se fyzických osob. 
9 Nad 50.000 Kč / do 50.000 Kč. 

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

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

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 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 

 

Celkové příjmy projektu (veškeré dotace a příjmy): ………. Kč 

 

V Praze dne ………………………………. 

                                                                                            podpis příjemce dotace 
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Zpracovatel vybere variantu dle č. 1, odst. 3.: 

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. 
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3. Prohlašuji, že 
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 skutečnosti uvedené v čestných prohlášeních. 

 
 

V ………………………………dne 

 

 

 

     

 

_______________________________ 

Podpis žadatele/statutárního zástupce 

či osoby zmocněné jednat za žadatele 

 

razítko 

 

 

    _____________________________ 
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Varianta pro „de minimis“ 

 
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

 

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ / Datum narození  

 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
 

  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 
 
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku 
na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla 
použita (např. 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018): 
………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 
 

2. Podniky10 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený11 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi 
sebou mají některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 
  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 

 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku/Jméno 
a příjmení 

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 

   

 
10  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  hospodářskou 
činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 
11 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 
z pohledu pravidel podpory de minimis. 
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

 
  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 

 
  vznikl spojením (fúzí splynutím12) níže uvedených podniků: 

 
  nabytím (fúzí sloučením13) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 
 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

   

   

   

 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením14) podniku. 
 

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 
 
 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita15. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   

   

   

   

 
 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 
➢ potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
➢ se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o 
změnách, které u něj nastaly. 

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  
 

 
12 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů. 
13 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
14 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
15 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí 

se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku 
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 
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Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

  
Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

 

 

 

 
 

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se 
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Účel Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Doporučení 

Výboru* 

Rada HMP - 

poskytovaná 

částka

ZHMP - 

poskytovaná 

částka

Kč Kč Kč Kč Kč

27 České doteky hudby s.r.o., 

Karlovo náměstí 1/23, 128 

00 Praha 2, IČO:01546066 

MHF České doteky 

hudby, 21. ročník 

(leden) a 22.ročník

Nájmy sálů a služeb, 

honoráře umělců a 

ubytování, pronájmy sálů, 

marketing a propagace.

5213 14 467 720 4 550 000 2 000 000 2 000 000

Rozpočtová 

položka:

MHF České doteky hudby je ojedinělým pražským festivalem zaměřeným především na klasickou hudbu v zimním období na přelomu roku, je tradičně zahajován 16. prosince a 

končí 6. ledna. Letošní 21. ročník uvedl celkem 9 koncertů, které uskutečnily ve Španělském sále a Rudolfově galerii Pražského hradu, v Kongresovém centru, v Klementinu, v 

Novoměstské radnici a ve Smetanově síni Obecního domu. Nabízí nejen klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby, koncert pro děti a rodiče, v souladu 

s programovým prohlášením Vlády ČR realizuje 18timěsíční projekt jako součást festivalu nazvaný Hudba středoevropského regionu zemí V4“ - prezentace klasické hudební 

kultury zemí V4, dne 20. 12. 2019 v Kongresovém centru se uskutečnil též koncert Dashy a skupiny Pajky Pajk s Karlovarským symfonickým orchestrem pod vedením Martina 

Kumžáka. V této žádosti je uvedena dramaturgie posledních lednových koncertů a podrobně popsána dramaturgie i rozpočet všech koncertů dalšího 22. ročníku festivalu. Mezi 

partnery festivalu jsou MK ČR, MMR + Visegradský fond, Nadace Bohuslava Martinů, Czech Tourism, Správa Pražského Hradu, Městské části Praha 1, Praha 2 a Praha 4. 

Vedle záštity prezidenta republiky, předsedy Senátu ČR, ministra zahraničních věcí, kardinála Dominika Duky a dalších nejvyšších ústavních, krajských, samosprávných činitelů 

a diplomatických zástupců zúčastněných zemí je uvedena záštita předsedy Výboru pro kulturu ZHMP Jana Wolfa.MHF ČDH žádá financování ve výši 4.550.000 Kč, to je 31 % 

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**.

Individuální účelová dotace v oblasti kultury v roce 2020 - žádost nad 200.000 Kč

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 3. 2. 2020

Návrh
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Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 3. 2. 2020 

 

Návrh 
 

                                                                       

 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 

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 

 
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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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. / Výše 

provozní podpory u projektů v oblasti kultury a umění určených dětem, občanům 

v nepříznivé sociální situaci5 a u projektů bez vstupného, nesmí přesáhnout částku, která 

je nezbytná k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné 

období.6 Při neoprávněném využití poskytnuté dotace, za které se považuje použití dotace 

v částce přesahující výši nezbytnou k pokrytí provozních ztrát a vygenerování 

přiměřeného zisku, 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. 

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 / tj. částku 

nezbytnou k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku. 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 se zavazuje nepoužívat při realizaci akce plastové nádobí k jednorázovému 

použití. Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které působí na akci a podávají 

jídlo a nápoje účastníkům. 

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. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o 

rozpočtových pravidlech podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně 

závažné. Výše nižších odvodů je stanovena takto: a) nepředání dokumentu  vyúčtování 

dotace dle Článku III. odst. 6 smlouvy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 0,01% za každý 

započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho doručení sjednaným 

způsobem; b) dokument "věcná zpráva o užití dotace“ nebude předán řádně, nebude 

obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve výši 10 % 

z celkové výše dotace; c) za nedodržení povinnosti publicity dle Čl. III odst. 5 Smlouvy 

odvod ve výši 10 % z celkové výše dotace; d) neoznámení změny identifikačních údajů 

příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace.  

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační 

číslo)/datum narození. 

 

 

 

 

 

 
7 týká se akcí s uplatněnou blokovou výjimkou 
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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. 

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: 

 

 

 
8 Týká se fyzických osob. 

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

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

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 
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Zpracovatel vybere variantu dle č. 1, odst. 3.: 

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. 
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3. Prohlašuji, že 
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 skutečnosti uvedené v čestných prohlášeních. 

 
 

V ………………………………dne 

 

 

 

     

 

_______________________________ 

Podpis žadatele/statutárního zástupce 

či osoby zmocněné jednat za žadatele 

 

razítko 

 

 

    _____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy je na základě žádostí dle § 10a odst. 2 a 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, předkládán ke schválení návrh usnesení na poskytnutí finančních prostředků 

žadatelům dle příloh č. 1 a 2 k tomuto usnesení v celkové částce 3.656.800 Kč. O poskytnutí 

individuální neinvestiční účelové dotace do výše 200.000 Kč rozhoduje Rada hlavního města 

Prahy na základě § 68 odst. 2 písm. l) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

(dále jen „Výbor“) projednal návrh na poskytnutí finančních prostředků formou individuální 

neinvestiční účelové dotace hlavního města Prahy na svém 12. řádném zasedání dne 8. 1. 2020.  

Žádosti žadatelů, kterým je navržena podpora, uvedené v Přílohách č. 1 a 2 k usnesení 

byly zkontrolovány odborem KUC a splnily všechny podmínky zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti jsou 

k nahlédnutí na oddělení kultury odboru kultury a cestovního ruchu. Žádosti subjektů 

o poskytnutí individuálních účelových dotací hlavního města Prahy byly předloženy mimo 

grantové řízení v oblasti kultury a umění především z časových důvodů. Uzávěrka přijímání 

žádostí o grant na rok 2020 byla 12. 6. 2019, tj. v termínu, kdy jednotliví pořadatelé ještě 

mnohdy nevěděli, že uvedený projekt budou realizovat, případně neznali jeho rozsah či místo 

uvedení. Proto využili možnosti požádat o poskytnutí individuální účelové dotace. Důvody 

podání jednotlivých žádostí mimo grantové řízení se Výbor na svém zasedání zabýval 

a projednával je s jednotlivými žadateli. 

 Navrhuje se poskytnout finanční prostředky na individuální účelové dotace dle přílohy 

č. 1 ve výši 1 769 tis. Kč z běžných výdajů kapitoly 06, odboru 0662 - KUC MHMP, § 3392 – 

podpora kulturních aktivit. Dále se navrhuje poskytnout finanční prostředky na individuální 

účelové dotace zaměřené na komunitní akce dle přílohy č. 2 ve výši 1 687,8 tis Kč po úpravě 

rozpočtu HMP. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků – úspory hospodaření 

neinvestiční rezervy kap. 0662 (ORG 0096210000000, § 2143). Z této úspory žádá KUC 

MHMP převést 3 000 tis. Kč do roku 2020 do běžných výdajů na Individuální dotace – 

komunitní dotace (§ 3392, ORG 0096214000000, ORJ 0662, pol. 5229). 

Projekty s pořadovými čísly 51, 52 a 56 v příloze č. 1 Výbor hlasováním rozhodl 

nedoporučit k finanční podpoře. Projekty číslo 1, 5, 6, 10, 25, 26, 40, 53, 60, 61, 85, 86 a 90 

uvedené v příloze č. 1, 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 4, 14, 

55 a 58 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. Projektům s pořadovými 

čísly 11 a 57 je navržena podpora v režimu „de minimis“. 

V příloze č. 2 jsou projekty zaměřené na komunitní akce. Projekty č. 13, 24, 29, 31, 48, 

49, 63, 68, 71, 73, 74, 77 a 87 Výbor hlasováním rozhodl nedoporučit k finanční podpoře. 

Všechny projekty uvedené v příloze č. 2 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. 

V příloze č. 5 se navrhuje Radě hl. m. Prahy vyjádřit souhlas s poskytnutím finančních 

prostředků v celkové výši 2.000.000 Kč z běžných výdajů kapitoly 06, odboru 62 - KUC 

MHMP, § 3392 – podpora kulturních aktivit – individuální účelové dotace.  



Projektu číslo 27 v příloze č. 5 je navržena podpora a vztahuje se na něj 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 tohoto projektu 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 žadatelům formou veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, jejíž vzor je Přílohou č. 5 a 6 tohoto usnesení 

(smlouva do 200.000 Kč, smlouva nad 200.000 Kč). 
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