
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2678 
ze dne  30.11.2020 

k návrhu na uzavření Dodatků k uzavřeným Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové 
dotace - grantu na rok 2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související              

s pandemií COVID-19 v oblasti kultury a umění 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  prodloužení termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) do 30. 6. 2021 
ve Veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřených 
s příjemci dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200.000 Kč, jejichž 
seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2.  vzor Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - 
grantu uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení, který bude uzavřen s příjemci dle 
bodu I.1. tohoto usnesení 

3.  uznání částečně vynaložených nákladů při nemožnosti dosažení účelu smlouvy         
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu u příjemců dotace v oblasti kultury 
a umění na rok 2020 do 200.000 Kč uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení 

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

5.  změnu způsobu dosažení účelu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace - grantu v původním termínu u příjemce dotace v oblasti kultury a umění na 
rok 2020 do 200.000 Kč uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení 

6.  vzor Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – 
grantu uvedený v příloze č. 6 tohoto usnesení, který bude uzavřen s příjemcem 
dotace dle bodu I.5. tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s prodloužením termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) do           
30. 6. 2021 ve Veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
- grantu uzavřených s příjemci dotací v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 
200.000 Kč, jejichž seznam je uveden v příloze č. 7 tohoto usnesení 

2.  s návrhem Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace - grantu uvedeným v příloze č. 8 tohoto usnesení, který bude uzavřen            
s příjemci dle bodu II.1. tohoto usnesení 

3.  s prodloužením termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) do            
30. 6. 2021 u příjemce účelové investiční dotace – grantu v oblasti kultury a umění 
dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 

4.  s návrhem Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
- grantu uvedeným v příloze č. 10 tohoto usnesení, který bude uzavřen s příjemcem 
účelové investiční dotace - grantu dle bodu II.3. tohoto usnesení 



5.  se změnou způsobu dosažení účelu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace - grantu v původním termínu u příjemce dotace v oblasti kultury 
a umění na rok 2020 nad 200.000 Kč uvedeného v příloze č. 11 tohoto usnesení 

6.  s návrhem Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace – grantu uvedený v příloze č. 12 tohoto usnesení, který bude uzavřen             
s příjemcem dotace dle bodu II.5. tohoto usnesení 

7.  s prodloužením termínu realizace projektu (doby dosažení účelu dotace) do            
30. 6. 2021 u příjemce víceleté účelové neinvestiční dotace - grantu v oblasti kultury 
a umění dle přílohy č. 13 tohoto usnesení 

8.  s návrhem Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté účelové 
neinvestiční dotace - grantu uvedeným v příloze č. 14 tohoto usnesení, který bude 
uzavřen s příjemcem víceleté dotace - grantu dle bodu II.7. tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na uzavření Dodatků dle bodu              
II. tohoto usnesení 

Termín: 17.12.2020 

2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  zpracovat a uzavřít Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace - grantu do 200.000 Kč se subjekty dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 18.12.2020 

2.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a uzavřít Dodatky                  
k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace - grantu nad 200.000 
Kč se subjekty dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2020 

 

 
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-38506  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá 

částka RHMP

v Kč

BA/060
S-MHMP 

1117594/2019

05843545 - Run OpeRun, z. 

s.
Celoroční činnost Run OpeRun 1 835 000 535 000 5222 72 200 000 200 000

BA/090
S-MHMP 

1118034/2019

05855683 - spolek 

TisíciHRAn
Dokumentární divadlo dětem 370 000 219 000 5 222 66 100 000 100 000

BA/109
S-MHMP 

1268864/2019

66001641 - Společnost přátel 

Loutkového divadla Jiskra v 

Praze 8 - Kobylisích, 

zapsaný spolek

45. festival pražských a středočeských 

amatérských loutkářů
121 000 40 000 5222 67 30 000 30 000

BB/176
S-MHMP 

1218842/2019

67778836 - SPOLEČNOST 

ČESKÝCH SKLADATELŮ, 

z. s.

Festival Dny soudobé hudby 2020 - 31. 

ročník
997 000 370 000 5222 74 120 000 120 000

BB/177
S-MHMP 

1218815/2019

67778836 - SPOLEČNOST 

ČESKÝCH SKLADATELŮ, 

z. s.

Koncerty jubilantů Společnosti českých 

skladatelů roku 2020 (31. ročník cyklu 

koncertů)

438 000 206 000 5222 74 50 000 50 000

BB/184
S-MHMP 

1204292/2019

28420721 - STAMIC 

CREATIVE, s.r.o.

Mezinárodní festival komorní hudby 

EuroArt Praha
1 280 000 500 000 5213 73 150 000 150 000

BB/185
S-MHMP 

1202110/2019
63621347 - Stanislav Barek

KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY XXIII. 

ročník
910 000 430 000 5212 77 200 000 200 000

BC/271 1184635/2019 CreW, z.s. Kuchyňská revue 711 000 191 000 5222 72 110 000 110 000

BE/454
S-MHMP 

1151670/2019

24661171 - Institut pro 

studium literatury, o. p. s.
Cena Otokara Fischera 2020 190 700 40 000 5221 85 40 000 40 000

BE/463
S-MHMP 

1151679/2019

24661171 - Institut pro 

studium literatury, o. p. s.

Čtení o Boženě Němcové, ed. Libuše 

Heczková (Antologie, sv. 16)
118 400 34 000 5221 85 34 000 34 000

BE/464
S-MHMP 

1151681/2019

24661171 - Institut pro 

studium literatury, o. p. s.

Čtení o Františku Halasovi, ed. Marie 

Langerová (Antologie, sv. 15)
117 400 35 000 5221 82 35 000 35 000

BE/476
S-MHMP 

1217544/2019

22693271 - Společnost 

Topičova salonu, z. s.
Kniha František Topič 240 000 90 000 5222 82 90 000 90 000

BF/533
S-MHMP 

1136819/2019
22668098 - Bollywood, z.s. Festival bollywoodského filmu 2020 631 000 190 000 5222 71 140 000 140 000

BG/564
S-MHMP 

1152820/2019

66002940 - Nadace Dagmar 

a Václava Havlových VIZE 

97

Kulturní projekty Nadace Dagmar a

Václava Havlových VIZE 97
2 340 000 550 000 5229 65 100 000 100 000

BG/586
S-MHMP 

1118652/2019

05604150 - PageFive 

Publishing, z.s.

PHASE BOOK - Art book fair 2020 - 

festival
315 000 180 000 5222 77 150 000 150 000

Příjemci neinvestiční dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200 000 Kč, u nichž dochází k prodloužení termínu realizace projektu (doby dosažení 

účelu dotace) v termínu do 30. 6. 2021

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020



BG/597
S-MHMP 

1217282/2019
26663465 - Young Talents PLAY/GROUND 5 910 000 960 000 5222 70 200 000 200 000

BG/632
S-MHMP 

1178440/2019

00675547 - Česká unie 

neslyšících, z.ú.
3+1 - Czech Deaf Art 283 900 190 000 5229 66 100 000 100 000

BG/633
S-MHMP 

1090058/2019

07905041 - Družstevní 

práce, nadační fond
Krásná práce 1 427 180 997 060 5229 66 100 000 100 000

BG/637
S-MHMP 

1185001/2019

65399447 Sjednocená 

organizace nevidomých a 

slabozrakých České 

republiky, zapsaný spolek

Dny umění nevidomých v Praze 224 000 149 000 5222 69 60 000 60 000

BG/642
S-MHMP 

1178317/2019
00675547 - Česká unie neslyšících, z.ú.30 let svobody neslyšících 540 532 180 000 5229 68 70 000 70 000



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020 

 

Vzor 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bank. 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 

sídlem:    

zastupuje:   

IČO:       DIČ: 

registrace:  

bank. spojení: 

číslo účtu:   

(dále jen „příjemce“) 

 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace do termínu dle odst. 2. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

1.  Článek III. odstavce 1 až 4 smlouvy nově zní: 

„1. Příjemce se zavazuje využít grant pouze na neinvestiční způsobilé náklady, účelně vynaložené 

a odůvodněné, které vznikly v přímé souvislosti s přípravou realizace projektu uvedeného v Článku 

I., odst. 1 této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje, že stanoveného účelu dosáhne nejpozději do 30. 6. 2021. 

3. Příjemce se zavazuje předložit a elektronicky odeslat poskytovateli do 31. 1. 2021 dále uvedené 

dokumenty, vztahující se k čerpání grantu do 31. 12. 2020 a do 31. 8. 2021 dokumenty vztahující 

se k čerpání grantu do 30. 6. 2021: 

a) řádné finanční vypořádání všech realizovaných příjmů a výdajů celého projektu a specifikaci 

použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem projektu 

v žádosti. Realizované příjmy a výdaje budou doloženy soupisem a fotokopiemi účetních 

dokladů a nahrány v elektronické podobě do formuláře, který je ke stažení na adrese: 

kultura.praha.eu,  

b) podrobný popis a zhodnocení projektu,  

c) kopii registrace k DPH v případě, že je příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH.  

4. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2021.“ 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č.[*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

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

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá 

částka RHMP

v Kč

BB/150 S-MHMP 1184609/2019
22736379 - Ensemble Inégal 

z. s.

Zelenka Festival Praha - 

Drážďany 2020
3 070 000 950 000 5222 71 100 000 100 000

BB/211 S-MHMP 1132187/2019 07836694 - Štefan Cima Žižkovská Noc 2020 2 148 000 750 000 5 212 81 150 000 150 000

Příjemci neinvestičních dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200 000 Kč, u něhož dochází k uznání částečně vynaložených nákladů při nemožnosti 

dosažení účelu smlouvy 

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020

Festival Žižkovská Noc se měl konat v termínu 26. až 28. března 2020. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, se žadatel rozhodl přesunout festival na podzimní termín 8. až 

10. října 2020. V rámci současných neustále se měnících opatření v boji s koronavirem je pořadatel nucen tento festival v r. 2020 bez náhrady zrušit. Na přípravu festivalu byly však 

vynaloženy od začátku roku prostředky na propagaci, bylo objednáno a formou zálohové faktury uhrazeno vystoupení hudebníků, odměny produkčnímu a přípravnému týmu festivalu. 

Žadatel by rád tyto náklady kompenzoval z grantu HMP, který na tento festival obdržel. Účelně vynaložené a odůvodněné náklady, které vznikly v souvislosti s přípravou realizace 

projektu v termínu do 12. 3. 2020, budou vyúčtovány do 31. 1. 2021. V případě faktur na objednané služby/zboží s pozdější splatností, je rozhodující datum jejich vystavení (objednání), 

které je do 12. 3. 2020 a třetím stranám uhrazeny do 15. 4. 2020. Původně stanoveného účelu dotace nelze dosáhnout.

Žadatel požaduje uznání částečně vynaložených nákladů s tím, že festivalové koncerty se měly konat v říjnu 2020, konkrétně 14. - 16.10.2020 v Praze,  které byly z důvodu pandemie 

koronaviru COVID-19 na poslední chvíli zrušeny. V souvislosti s přípravou festivalu byly vynaloženy náklady z několika přijatých grantů, žadatel žádá o možnost uzavření dodatku ke 

smlouvě s uznáním částečně vynaložených nákladů při nerealizaci účelu smlouvy.



Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020 

 

Vzor 

1 

 

                                                                                                                                              PID 

   Stejnopis č.  

Dodatek č. × k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace – grantu 
č. DOT/62/05/00××××/2020  

 
Hlavní město Praha 

se sídlem:   v Praze 1, Mariánské náměstí 2 

zastoupené:  MgA. Jiřím Sulženkem, PhD., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu 

MHMP 

IČO:    00064581   DIČ: CZ00064581 

bank. spojení:   PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:   5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Název/Jméno 

sídlem:    

zastupuje:   

IČO:       DIČ: 

registrace:  

bank. spojení: 

číslo účtu:   

(dále jen „příjemce“) 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“) 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Poskytovatel a příjemce (dále společně „smluvní strany“) uzavřeli dne [*] 2020 v souladu se zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HMP“), občanským zákoníkem a zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) veřejnoprávní 

smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční dotace – grantu č. DOT/62/05/00××××/2020 ve smyslu § 10a 

odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace. 

4. Smluvní strany se dohodly v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. × ke 

smlouvě (dále jen „dodatek“). 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

 

1. Článek III., odstavce 1 až 3 smlouvy nově zní: 

Znění odstavce 1 pro projekt č. BB/150 

„1. Příjemce se zavazuje využít grant pouze na neinvestiční způsobilé náklady, účelně vynaložené a 

odůvodněné, které vznikly v přímé souvislosti s přípravou realizace projektu uvedeného v Článku I., 

odst. 1 této smlouvy v termínu do 10. 10. 2020 a třetím stranám uhrazeny do 15. 11. 2020; Poskytovatel 

bere na vědomí, že původně stanoveného účelu dotace nelze dosáhnout. 

Znění odstavce 1 pro projekt č. BB/211 

„1.  Příjemce se zavazuje využít grant pouze na neinvestiční způsobilé náklady, účelně vynaložené a 

odůvodněné, které vznikly v přímé souvislosti s přípravou realizace projektu uvedeného v Článku I., 

odst. 1 této smlouvy v termínu do 15. 3. 2020 a třetím stranám uhrazeny do 15. 4. 2020; Poskytovatel 

bere na vědomí, že původně stanoveného účelu dotace nelze dosáhnout. 

2.  Příjemce se zavazuje předložit a elektronicky odeslat poskytovateli dokumenty dokladující náklady 

dle odstavce 1, vztahující se k čerpání grantu ve lhůtě do 31. 1. 2021: 

a) řádné finanční vypořádání všech realizovaných příjmů a výdajů celého projektu a specifikaci 

použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem projektu 

v žádosti. Realizované příjmy a výdaje budou doloženy soupisem a fotokopiemi účetních 

dokladů a nahrány v elektronické podobě do formuláře, který je ke stažení na adrese: 

kultura.praha.eu,  

b) podrobný popis a zdůvodnění nemožnosti realizace projektu,  

c) kopii registrace k DPH v případě, že je příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH.  

3. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31. 1. 2021.“ 

2. Článek III., odstavec 4 smlouvy se ruší. 

3. Článek IV., odstavce 2, 7, 12 a 13 smlouvy se ruší. 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. [*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  
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V Praze dne …………………    V Praze dne   ……………………..   

 

 

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh komise 

v Kč

 Poskytnutá částka 

RHMP/ZHMP

v Kč

BG/623 S-MHMP 1184186/2019 22714324 Iniciativa FÓR_UM z. s. Sametové posvícení 1 508 000 983 000 5222 39 100 000 100 000

Příjemce neinvestiční dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 do 200 000 Kč, u něhož dochází ke změně způsobu dosažení účelu  smlouvy v původním termínu

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020

V současné situaci pandemie koronaviru je nemožné zrealizovat akci Sametové posvícení v plném původně plánovaném rozsahu, nicméně žadatel věří, že když minimalizuje tvůrčí skupinky a zavede přísná hygienická

opatření v souladu s obecně platnými opatřeními, dokáže naplnit stanovené cíle v menším, částečném měřítku. Fáze příprav bude redukována na nutné minimum, forma prezentace bude pravděpodobně částečně zachycena a

prezentována online.



Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020 

 

Vzor 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/007088/2020 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bankovní spoj.:  PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:  5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

INICIATIVA FÓR_UM, z. s. 

sídlem:  Terronská 814/33, 160 00 Praha 6  

zastupuje: MgA. Olga Věra Cieslarová, Ph.D. 

registrace: Městský soud v Praze, pod číslem: L 24711, dne: 1. 1. 2014 

IČO:  22714324       

bank. spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2100297656/2010 

 (dále jen „příjemce“) 

 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/007088/2020 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt v rozsahu dle žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění.  

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

1. Článek III. odstavec 2 smlouvy nově zní: 

„2. Příjemce dotace se zavazuje, že stanoveného účelu dosáhne nejpozději dne 31. 12. 2020.Nebude-li 

možné s ohledem na aktuální situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 realizovat 

projekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy v souladu s předchozí větou, považuje se za dosažení 

účelu dotace rovněž realizace projektu prostřednictvím digitálních médií např. v podobě online 

streamované akce, offline setkání či kombinace obou forem setkání.“   

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. [*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

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

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá 

částka ZHMP

v Kč

BB/186
S-MHMP 

1094902/2019

22745106 - Svátky hudby 

z.s.

Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a 

jeho hosté
4 360 000 800 000 5222 76 500 000 500 000

BB/221
S-MHMP 

1168451/2019

70631531 Ostravské 

centrum nové hudby, z.s.
Essential Today / Hudba dneška 1 980 000 870 000 5222 79 300 000 300 000

BE/453
S-MHMP 

1118100/2019

00570745 - Společnost 

Franze Kafky, z.s.

Kulturní činnost Společnosti Franze 

Kafky 2020
2 485 000 999 000 5222 80 600 000 600 000

BG/604
S-MHMP 

1217303/2019

22826866 - Piána na ulici 

z.s.
Malostranské dvorky 2020 720 000 500 000 5222 75 250 000 250 000

Příjemci neinvestiční dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200 000 Kč, u nichž dochází k prodloužení termínu realizace projektu 

(doby dosažení účelu dotace) v termínu do 30. 6. 2021

Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020

Návrh



Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020 

 

Návrh 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bank. 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 

sídlem: 

zastupuje:   

IČO:       DIČ:    

registrace:  

bank. spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „příjemce“) 

 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/00xxxx/2020 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace do termínu dle odst. 2. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

1.  Článek III. odstavce 1 až 4 smlouvy nově zní: 

„1. Příjemce se zavazuje využít grant pouze na neinvestiční způsobilé náklady, účelně vynaložené 

a odůvodněné, které vznikly v přímé souvislosti s přípravou realizace projektu uvedeného v Článku 

I., odst. 1 této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje, že stanoveného účelu dosáhne nejpozději do 30. 6. 2021. 

3. Příjemce se zavazuje předložit a elektronicky odeslat poskytovateli do 31. 1. 2021 dále uvedené 

dokumenty, vztahující se k čerpání grantu do 31. 12. 2020 a do 31. 8. 2021 dokumenty vztahující 

se k čerpání grantu do 30. 6. 2021: 

a) řádné finanční vypořádání všech realizovaných příjmů a výdajů celého projektu a specifikaci 

použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem projektu 

v žádosti. Realizované příjmy a výdaje budou doloženy soupisem a fotokopiemi účetních 

dokladů a nahrány v elektronické podobě do formuláře, který je ke stažení na adrese: 

kultura.praha.eu,  

b) podrobný popis a zhodnocení projektu,  

c) kopii registrace k DPH v případě, že je příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH.  

4. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2021.“ 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. [*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

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

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá 

částka ZHMP

v Kč

BA/086
S-MHMP 

1179888/2019
Jatka78 z.ú.

Šapitó - náhradní prostor (nejen) pro 

Jatka78
3 829 532 2 650 000 6329 76 2 000 000 2 000 000

Příjemce investiční dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200 000 Kč, u něhož dochází k prodloužení termínu realizace projektu (doby dosažení 

účelu dotace) v termínu do 30. 6. 2021

Příloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020

Žadatel podal žádost o dodatek smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace – grantu a prodloužení plnění předmětu smlouvy do 30. 6. 2021. 

Z důvodu pandemie COVID-19 a mimořádných opatření reagujících na situaci spolupráce s dodavatelem šapitó nabírá zpoždění. Dodavatel omezil výrobu, pomaleji komunikuje a to i 

přesto, že byla uzavřena smlouva zaručující dodání do konce roku 2020. Žadatel má proto důvodné obavy, že se dodání a úhrada posune do roku 2021.

Návrh



Příloha č. 10 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020 

 

Návrh 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/007385/2020 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bank. spojení:  PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:  5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Jatka78 z.ú. 

sídlem:  Šumavská 1048/21, 120 00 Praha 2  

zastupuje: Štěpán Kubišta 

registrace: Městský soud v Praze, pod číslem: U222, dne: 19. 5. 2015 

IČO:  04085345    

bank. spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 78000078/2010  

(dále jen „příjemce“) 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“). 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové investiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/007385/2020 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace do termínu dle odst. 2. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“). 

 

Článek II. 

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

1.  Článek III. odstavce 1, 2 a 3 smlouvy nově zní: 

„1. Příjemce se zavazuje využít grant pouze na investiční způsobilé náklady související s realizací 

projektu uvedeného v Článku I., odst. 1 této smlouvy. 
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2. Příjemce dotace se zavazuje, že stanoveného účelu dosáhne nejpozději do 30. 6. 2021. 

3. Příjemce se zavazuje předložit a elektronicky odeslat poskytovateli do 31. 1. 2021 dále uvedené 

dokumenty, vztahující se k čerpání grantu do 31. 12. 2020 a do 31. 8. 2021 dokumenty vztahující 

se k čerpání grantu do 30. 6. 2021: 

a) řádné finanční vypořádání všech realizovaných příjmů a výdajů celého projektu a specifikaci 

použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem projektu 

v žádosti. Realizované příjmy a výdaje budou doloženy soupisem účetních dokladů, nahraným 

v elektronické podobě do formuláře, který je přílohou č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást 

a který je ke stažení na adrese: kultura.praha.eu.  

b) podrobný popis a zhodnocení projektu,  

c) kopii registrace k DPH v případě, že je příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH, 

d) odpisový plán k realizované investici, 

e) každoročně, a to nejpozději do 31. 1. následujícího roku, po dobu životnosti investice, je příjemce 

povinen doložit poskytovateli čestné prohlášení o neziskovosti pořízené investice,1 ke stažení na 

adrese: kultura.praha.eu.“ 

2. Článek III. odstavec 5 smlouvy nově zní: 

„5. Příjemce se zavazuje vrátit nevyčerpanou část grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31. 8. 2021.“ 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. [*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

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

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 

 
1 pouze v případě udělení 100% podpory. 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

 položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá částka 

ZHMP

v Kč

BG/628 S-MHMP 1202190/2019 05146895 - Díky, že můžem, z.s. Korzo Národní 2020 4 435 000 990 000 5222 80 550 000 550 000

Příjemce neinvestiční dotace v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200 000 Kč, u něhož dochází ke změně způsobu dosažení účelu  smlouvy v původním termínu

Příloha č. 11 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020

Kvůli opatřením vydaným vládou České republiky vyvolaných pandemii COVID-19 byl žadatel nucen do značné míry omezit akci pořádanou 17. listopadu 2020 k 31. výročí sametové revoluce s

názvem Korzo Národní 2020. Stejně jako v minulých letech měl naplánovaný bohatý kulturní a vzdělávací program přímo na Národní třídě. V souladu s bezpečnostními opatřeními žadatel

program značně omezil a přesunul do on-line prostředí (televize, webové stránky, Facebook, Instagram). Jako každý rok na celý den uzavře celou ulici, postará se o její slavnostní vyzdobení a

vyvěšení vlajek. Zajistí organizační tým, pouliční divadelníky a dobrovolníky, kteří se budou starat o atmosféru ulice a dodržování potřených opatření. Pokud bude pokračovat úplný zákaz

vycházení, připravuje ještě omezenější variantu. Do přilohy žádosti o dodatek překládá popis a rozpočet obou plánovaných variant akce a popis toho, jak by měla ulice vypadat v souladu se všemi

bezpečnostními opatřeními.

Návrh



Příloha č. 12 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020 

 

Návrh 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/007337/2020 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bankovní spoj.:  PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:  5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Díky, že můžem, z. s. 

zastupuje: Bc. Lucie Bílková, Ing. Lukáš Černý 

sídlem:  Národní 961/25, 110 00 Praha 1  

registrace: Městský soud v Praze, pod číslem: L 65738, dne: 21. 6. 2016 

IČO:  05146895       

bankovní spoj.:  Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 275484059/0300 

 (dále jen „příjemce“) 

 

(Poskytovatel a příjemce společně též jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční dotace – 

grantu č. DOT/62/05/007337/2020 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt v rozsahu dle žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 3 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změny a doplnění smlouvy) 

1. Článek III. odstavec 2 smlouvy nově zní: 

„2. Příjemce se zavazuje kalendářním roce, na který je grant poskytován, uskutečnit minimálně ××× 

uměleckých vystoupení v rámci veřejných oslav 17. listopadu. Nebude-li možné s ohledem na aktuální 

situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 realizovat projekt uvedený v Článku I. 

odst. 1 této smlouvy v souladu s předchozí větou, považuje se za dosažení účelu dotace rovněž 

realizace projektu prostřednictvím digitálních médií např. v podobě online streamované akce, offline 

setkání či kombinace obou forem setkání.“   

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. [*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

 

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

 

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 



Poř. č. Č. j. spisu IČO - Žadatel Název projektu

Celkové 

náklady

v Kč

Požadovaná 

částka 

v Kč

Rozpočtová 

položka

Výsledek 

bodování

Návrh 

komise 

v Kč

 Poskytnutá 

částka ZHMP

v Kč

AB/015
S-MHMP 

937485/2017

45790221 - P & J Music 

s.r.o.
JAZZ MEETS WORLD 2019-2020 4 890 000 2 940 000 5213 86 1 000 000 1 000 000

Příjemce víceleté účelové dotace - grantu v oblasti kultury a umění  nad 200 000 Kč, u kterého dochází k prodloužení termínu realizace projektu (doby 

dosažení účelu dotace) v termínu do 30. 6. 2021

Příloha č. 13 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020

Přes veškerou snahu o naplnění dramaturgického plánu  JMW 2019 – 2020 byli pořadatelé kvůli zavedení dalších opatření omezujících zejména přeshraniční cestování nuceni k 

dnešnímu dni přesunout 7 koncertů na první pololetí roku 2021. Je velice pravděpodobné, že další budou následovat.

Z těch 7 do dnešního dne přesunutých koncertů jsou dva koncerty velké – určené pro více než 500 návštěvníků.

Jan Garbarek Group – Fórum Karlín

Původní termín 20. 3. 2020, pak přesunut na 1. 10. 2020 a poslední dohodnutý termín 11. 4. 2021  

Dhafer Youssef – Divadlo Hybernia

Původní termín 1. 4. 2020, pak přesunut na 5. 10. 2020 a nakonec na 28. 5. 2021.  

U těchto dvou koncertů jsou prodány vstupenky ve výši cca 1.180.000 Kč, přičemž tržby z prodeje nejsou k dispozici, protože zůstávají až do realizace akce v předprodejích. Na 

vyžádání kupujících byly vráceny vstupenky v hodnotě cca 60.000 Kč.

Uhrazené náklady jen u těchto dvou koncertů dosahují částky cca 990.000 Kč.

Prodloužení termínu pro projekt Jazz Meets World 2019-2020 do 30. 6. 2021 umožní realizovat většinu plánovaných akcí projektu, které byly posluchačům na jubilejní 25. ročník 

slíbeny a řádně vyúčtovat finanční prostředky včetně podmínky úhrady minimálně 20% způsobilých nákladů z jiných než veřejných zdrojů. 

Návrh



Příloha č. 14 k usnesení Rady HMP č. 2678 ze dne 30. 11. 2020 

 

Návrh 

1 

 

  PID  

   Stejnopis č.  

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/005521/2018 
 
Hlavní město Praha 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené: MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

IČO:   00064581    DIČ:  CZ00064581 

bank. spojení:  PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

číslo účtu:  5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

P & J Music s.r.o. 

sídlem:  Ječná 516/28, 120 00 Praha 2 

zastupuje: Ing. Petr Pylypov 

registrace: Městský soud v Praze, pod číslem: oddíl C, vložka 13642, dne: 15. 10. 1992 

IČO:  45790221    DIČ: CZ45790221 

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 217780001/5500 

(dále jen „příjemce“) 

 

(společně též jako „smluvní strany“) 

 

 

Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne [*] 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HMP“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), veřejnoprávní smlouvu poskytnutí o účelové neinvestiční 

dotace – grantu č. DOT/62/05/005521/2018 ve smyslu § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů (dále jen „smlouva“). 

2. V souladu se smlouvou obdržel příjemce od poskytovatele dotaci (grant) na realizaci projektu 

definovaného v Článku I., odst. 1 smlouvy, přičemž účelu dotace mělo být dosaženo do 31. 12. 2020. 

3. S ohledem na situaci způsobenou šířením koronavirové nákazy COVID-19 není možné realizovat 

projekt a dosáhnout sjednaného účelu dotace do termínu dle odst. 2 výše. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se výše uvedené smluvní strany dohodly 

v souladu s Článkem VI., odst. 2 smlouvy na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 

„dodatek“): 
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Článek II.  

Předmět dodatku (Změna smlouvy) 

1. Článek III. odstavce 2 až 4 smlouvy nově zní: 

„2. Příjemce se zavazuje předložit a elektronicky odeslat poskytovateli dále uvedené dokumenty, 

vztahující se k čerpání části grantu poskytnutého na příslušný kalendářní rok, a to vždy do 31. 1. 

následujícího kalendářního roku: 

a) řádné finanční vypořádání všech realizovaných příjmů a výdajů celého projektu a specifikaci 

použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem projektu v žádosti. 

Realizované příjmy a výdaje z grantu budou doloženy soupisem a fotokopiemi účetních dokladů a 

nahrány v elektronické podobě do formuláře, který je přílohou č. 1 této smlouvy, jako její 

nedílná součást a který je ke stažení na adrese: http://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/index.html, 

b) podrobný popis a zhodnocení projektu, 

c) výkonové ukazatele na formuláři, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jako její nedílná součást, 

d) v případě, že je příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH, kopii registrace k DPH. 

3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli výroční zprávu za kalendářní rok, ve kterém byla 

čerpána část grantu, a to vždy do 30. 6. následujícího kalendářního roku a současně ji uveřejnit na 

svých webových stránkách. Součástí výroční zprávy musí být roční účetní závěrka včetně příloh, 

podle příslušných právních předpisů. 

4. Grant nevyčerpaný v příslušném kalendářním roce lze čerpat v roce následujícím, včetně grantu 

na rok 2020, který může příjemce čerpat do 30. 6. 2021. Nevyčerpanou část grantu se příjemce 

zavazuje vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 31. 8. 2021.“ 

2. Článek III. odstavec 5 smlouvy se ruší. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek smlouvy uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení dodatku smlouvy, datum podpisu a text dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření dodatku bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. [*] ze dne [*].  

6. Dodatek sestává ze 2 (dvou) stran textu dodatku a vyhotovuje se v 5 (pěti) autorizovaných 

stejnopisech. Příjemce obdrží 1 (jeden) stejnopis a poskytovatel 4 (čtyři) tyto stejnopisy.  

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv.  

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

 

…………………………………                                         …………….…………………....... 

 

              Poskytovatel                                                                               Příjemce 
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