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U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2820 
ze dne  24.10.2022 

k pověření Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 
realizovat první kolo hodnocení žádostí podaných v rámci výzvy č. 0231/2022 jejímž 

vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury ČR, Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a 
kreativních center - velká kulturní a kreativní centra 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

přílohu č. 2 důvodové zprávy obsahující žádost Ministerstva kultury ČR o jmenování 
hodnotitelů pro hodnocení prvního kola žádostí o poskytnutí podpory v rámci iniciativy 
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) 
podaných na základě výzvy Ministerstva kultury č. 0231/2022 vyhlášené v rámci 
Národního plánu obnovy 

I I .   u k l á d á  

1.  Komisi Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 

1.  realizovat první kolo hodnocení žádostí podaných v rámci výzvy č. 0231/2022 - 
Iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center Ministerstva kultury 
ČR 

Termín: 30.11.2022 

            2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  informovat Ministerstvo kultury ČR o jmenování hodnotitelů dle bodu II.1. tohoto 
usnesení 

Termín: 11.11.2022 

 

MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-45661  
Provede: Komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, 

MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na pověření Komise Rady HMP pro udělování dotací 

hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění realizovat první kolo hodnocení žádostí podaných v rámci výzvy 

č. 0231/2022 jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury ČR, Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních 

kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra.  

Komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (dále je „Dotační komise“) 

byla zřízena usnesením č. 1211 ze dne 24. 5. 2021 s účinností od 1. 6. 2021 na období 3 let, stejným 

usnesením došlo i ke jmenování jejích členů, usnesením Rady HMP č. 1563 ze dne 13. 6. 2022 byly 

schváleny personální změny v Dotační komisi včetně jmenování dvou nových členů Dotační komise  

pro oblast Profilové festivaly.  

Vláda ČR schválila svým usnesením č. 467 ze dne 17. května 2021 tzv. Národní plán obnovy. V rámci 

komponenty NPO 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru byla od 12. 7. 2022 vyhlášena výzva  

č. 0231/2022 k předkládání žádostí o dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a 

kreativních center. 

Výzva č. 0231/2022 v bodě 16.1 definuje hodnocení žádostí v prvním kole. 

16.1. První kolo hodnocení 

První kolo hodnocení žádostí, resp. doporučení pro expertní komisi (druhé kolo hodnocení), bude 

probíhat prostřednictvím Regionálních stálých konferencí (dále jen „RSK“) a Magistrátu hl. m. Prahy 

(dále jen „MHMP“). Jednotlivé RSK jmenují 7 až 9 hodnotitelů (nemusí se jednat o členy RSK), kteří 

následně provedou faktické hodnocení. U výběru těchto hodnotitelů musí být dodržena podmínka 

rovnoměrného zastoupení (např. zástupci akademické sféry, kraje, města, neziskového sektoru apod.), 

a zároveň je nutné zohlednit zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a s ním spojená rizika. Seznam 

hodnotitelů je ze strany RSK a MHMP sestaven a schválen, a pro poskytovatele dotace (MK) znám, před 

rozesláním přijatých žádostí na jednotlivé sekretariáty RSK. Samotné hodnocení budou hodnotitelé 

vkládat do „Hodnotícího archu hodnotitele“, které bude následně shromažďovat sekretariát 

příslušného RSK. Z těchto jednotlivých archů bude prostřednictvím sekretariátů sestavena „Hodnotící 

matice projektů“ obsahující mimo výsledné hodnoty projektů také jejich pořadí. Finální výstup 

hodnocení včetně pořadí jednotlivé RSK schválí (resp. přijmou výrok usnesení) a prostřednictvím 

sekretariátů zašlou poskytovateli dotace. 

Členové Dotační komise jsou zkušení odborníci působící v oblasti kulturního a kreativního sektoru, mají 

dlouholeté zkušenosti s hodnocením žádostí o dotace hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, splňují  

i podmínku rovnoměrného zastoupení a jejich činnost bude v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb.  

o střetu zájmů.  

Roli sekretariátu RSK převezmou tajemnice Dotační komise. 

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v 

rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj 

inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní 

infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a 

udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která 

zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky. 



Popis podporovaných aktivit 

Výstavba nového kulturního a kreativního centra 

Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum 

Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra 

V souladu s naplňováním Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-

2025 projednanou dne 23. srpna 2021 usnesením vlády č. 739. 

 

 

Přílohy: 

1. Seznam členů Dotační komise 

2. Dopis MK ČR – žádost o jmenování hodnotitelů 
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