HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů
v oblasti kultury a umění

Zápis z 3., 4., 5. a 6. jednání
Komise:
Téma:
Termín
a místo
jednání:
Přítomni:
předseda:

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury
a umění (dále jen Grantová komise)
Druhé kolo hodnocení grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2021
9. – 11. 11. 2020 od 9:30 do 18:00 hod. a 20. 11. 2020 od 10:30 do 15:00 hod.
on-line a v zasedací místnosti KUC MHMP, Palác Adria, 5. patro (vchod A),
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1
Mgr. Martin Benda (dále jen předseda)

člen/členka:

MgA. Michal Lázňovský, PhD., Mgr. Zdeněk A. Tichý, MgA. David Mareček, Ph.D.,
Jan P. Muchow, prof. Ivanka Kubicová, doc. Adam Halaš, Ph.D., Mgr. Helena Musilová,
Richard Drury, M.A., PhDr. Petr Bílek, PhDr. Jan Lukeš, doc. MgA. Ivo Mathé,
PhDr. Jan Foll, Mgr. Veronika Bednářová, M. A., Mgr. Jan Press

tajemnice:
host:

Mgr. Zuzana Navrátilová, Ing. Marie Peksová
MgA. Hana Třeštíková, radní HMP pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví
a cestovního ruchu (dále jen radní), MgA. Jiří Sulženko, PhD., ředitel odboru kultury
a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen ředitel)
PhDr. Jan Foll (z 3., 4. a 5. jednání), Mgr. Jan Press (z 6. jednání)
Počet stran/příloh: 4/0

Omluveni:

Program
 Úvod, organizační záležitosti, připomínky k průběhu 1. kola hodnocení
 Zahájení a realizace 2. kola hodnocení grantového řízení v oblasti kultury a umění
jednoletých grantů pro rok 2021 a víceletých grantů pro léta 2022 – 2025
 Závěr
Předložené materiály
 Finanční vázanost hl. m. Prahy víceletých grantů v letech 2019 - 2024
 Přehled víceletých a jednoletých vyřazených, stažených žádostí (včetně odůvodnění)
 Přehled žadatelů o jednoletý a víceletý grant s výsledky 1. kola hodnocení (udělené body
+ anotace)

Průběh jednání
Grantová komise se sešla v počtu 14 osob a byla usnášení schopná. Z 3., 4. a 5. jednání byl
omluven PhDr. Jan Foll a z 6. jednání Mgr. Jan Press.
Pan předseda zahájil jednání a uvítal všechny členy. Nechal hlasovat o schválení účasti hostů radní a ředitele. Schváleno jednomyslně - 14 pro – 0 proti – 0 nehlasoval.
Předseda představil program jednání a poté nechal hlasovat o jeho schválení. Schváleno
jednomyslně - 14 pro – 0 proti – 0 nehlasoval.
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Bod 1 – Úvod, organizační záležitosti, připomínky k průběhu 1. kola hodnocení
Úvodního slova se ujala radní společně s ředitelem a předsedou. V rámci přivítání a poděkování
všem členům Grantové komise bylo již tradičně připomenuto, že výše procentuální podpory
v jednotlivých oborech je uváděna pouze jako orientační, konečná výše podpory je vždy závislá
především na kvalitě projektů, jejich počtu a celkovém objemu finančních prostředků.
Radní informovala, že je hl. m. Praha ve složité situaci vzhledem k dopadům koronavirové krize.
V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 a jejích dopadů na pražskou ekonomiku, dostali
všichni správci kapitol rozpočtu hl. m. Prahy za úkol, najít úsporu provozních výdajů ve výši
10 % pro rok 2021 ve srovnání s rokem 2020. V oblasti kulturních grantů byl odbor kultury
a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen KUC MHMP) nucen snížit návrh rozpočtu
na granty v oblasti kultury a umění na rok 2021 z původně plánovaných 360 mil. Kč
na 330 mil. Kč, tedy snížit objem finančních prostředků o 8,33 %. V návrhu rozpočtu 2021 je
tedy stanoven celkový předpokládaný objem finančních prostředků ve výši 330 mil. Kč.
Z této částky je vázáno 252 898 000 Kč víceletými granty, které budou v roce 2021 jednotně
napříč obory sníženy o 10 % a na jednoleté granty, na které může být v roce 2021 rozděleno
102 372 000 Kč.
Grantové řízení v oblasti kultury a umění na rok 2021 vychází z Grantového systému hl. m. Prahy
v oblasti kultury a umění na léta 2016 – 2021 (usnesení Rady HMP č. 465 ze dne 10. 3. 2015,
ve znění usnesení Rady HMP č. 1612 ze dne 30. 6. 2015 a usnesení Rady HMP č. 1095
dne 10. 5. 2016), rovněž z Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017 – 2021 (usnesení
Zastupitelstva HMP č. 28/104 dne 15. 6. 2017). Vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy
v oblasti kultury a umění v roce 2021 pro jednoleté granty a na léta 2022 - 2025 pro víceleté
granty bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1152 dne 8. 6. 2020.
Žádosti byly přijímány v rámci následujících oborů:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

divadlo
hudba
tanec a nonverbální umění, nový cirkus
výtvarné umění, fotografie, nová média
literatura
audiovizuální umění
ostatní = nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty

Termín uzávěrky podání žádostí byl stanoven na 2. 9. 2020 18:00 hod. KUC MHMP obdržel
celkem 787 žádostí o grant, z toho 60 o víceletý a 727 o jednoletý grant.
Z důvodů nesplnění podmínek grantového řízení bylo vyřazeno z formálních důvodů nebo
staženo celkem 22 žádostí před projednáním Grantové komise. Z toho pouze 1 žádost o víceletý
grant a 21 žádostí o jednoletý grant.
Do 30. 10. 2020 bylo realizováno 1. kolo hodnocení Grantové komise, tedy společné jednání
oborových dvojic členů Grantové komise s expertními hodnotiteli. Grantová komise pracovala
celkem s 765 žádostmi, z toho 706 jednoletými a 59 víceletými.
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Bod 2 - Zahájení a realizace 2. kola hodnocení grantového řízení v oblasti kultury a umění
jednoletých grantů pro rok 2021 a víceletých grantů pro léta 2022 – 2025
Předseda zahájil 2. kolo hodnocení. Na základě výsledného bodování byla navrhována
jednotlivým projektům výše grantu spolu se stručným zdůvodněním návrhu. Pro toto grantové
řízení byla konečná výše podpory závislá na kvalitě projektů, jejich počtu a celkovém objemu
finančních prostředků. Zůstal zachován postup odborného hodnocení žádostí a členové Grantové
komise letos opět navrhovali a zdůvodňovali přiznání grantu jen těm subjektům, které dosáhly
minimální stanovené hranice 65 bodů u jednoletých grantů a hranice 75 bodů u víceletých grantů.
Grantová komise hlasovala o projektu č. BG/613 Ring X10 2021, žadatel Divadlo X10, z. s.,
a jeho podpoře 100 000 Kč – Neschváleno - 0 pro – 13 proti – 1 se zdržel, následně nechal
předseda hlasovat o přebodování projektu pod limit 65 bodů, a tak nepodpoření projektu –
Schváleno 13 pro – 0 proti – 1 se zdržel.
Přehled přiznaných jednoletých a víceletých grantů pro rok 2021 v Kč
Vzhledem k současné situaci byla prioritní podpora celoročních provozů a méně preferovaná
podpora investičních projektů. U většiny podpořených projektů byl snížen návrh finanční
podpory na základě celkově nižšího objemu finančních prostředků hl. m. Prahy v kapitole 06 –
kultura a nikoli kvůli jejich kvalitě.

Odbornost
A. divadlo
B. hudba
C. tanec
D. výtvarné umění
E. literatura
F. audiovize
G. ostatní
Celkem

Návrh
grantu
ano/ne/
celkem
69/64/133
147/52/199
63/17/79
93/34/127
37/8/45
36/8/44
82/55/137
527/238/765

Celkové
náklady v Kč
1 513 400 183
1 833 802 201
375 482 382
295 367 328
34 384 366
409 877 433
500 356 523
4 962 670 416

Požadovaná
částka v Kč
527 323 075
403 251 710
166 465
107 534 371
12 990 485
67 654 934
206 914 509
1 463 835 549

Návrh
grantu
2021
v tis. Kč
27 800
21 725
13 235
15 210
3 680
6 162
14 560
102 372

Návrh
grantu
2022
v tis. Kč
63 400
34 550
8 600
3 030
400
600
4 600
115 180

Návrh
grantu
2023
v tis. Kč
65 550
36 150
8 900
3 130
400
600
4 800
119 530

Návrh
grantu
2024
v tis. Kč
23 100
39 100
6 900
3 230
400
600
3 700
77 030

Návrh
grantu
2025
v tis. Kč
21 900
37 600
7 100
3 430
0
600
3 900
74 530

Na úplný závěr nechal předseda hlasovat o celkovém návrhu jednoletých grantů hl. m. Prahy
na rok 2021 a víceletých grantů hl. m. Prahy na léta 2022 – 2025 – Schváleno jednomyslně –
14 pro – 0 proti – 0 se zdržel.
Bod 3 – Závěr
Návrhy na udělení grantů do 200 000 Kč budou projednány Radou hl. m. Prahy po schválení
rozpočtu hl. m. Prahy v lednu 2021.
Návrhy na udělení grantů nad 200 000 Kč a víceletých grantů na léta 2022 – 2025 budou
projednány Radou hl. m. Prahy v lednu 2021 a také Zastupitelstvem HMP v lednu nebo únoru
2021 po schválení rozpočtu hl. m. Prahy.
Grantová komise apeluje na větší provázanost mezi obory/expertními týmy, vzhledem k tomu,
že stále více projektů je víceoborových. Oborová dvojice literatury požaduje, aby
v nadcházejícím období byla opět u žádostí na vydávání literárního díla požadována ukázka
vydaného textu alespoň v rozsahu pěti normostran.
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Předseda poděkoval všem členům i oběma tajemnicím za produktivní účast a dělnou spolupráci.
Na závěr členy GK požádal, aby se alespoň jeden zástupce za každý obor zúčastnil projednávání
grantů na prosincovém jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy Zastupitelstva HMP dne 9. 12. 2020 od 13:00 hod. (jednání se bude konat on-line formou).
Předseda jednání ukončil dne 20. 11. 2020 v 11:30 hod.
V Praze dne 27. 11. 2020
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Zpracovala:

Ing. Marie Peksová, tajemnice

________________________________

Ověřila:

Mgr. Zuzana Navrátilová, tajemnice

________________________________

Schválil:

Mgr. Martin Benda, předseda

________________________________
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