
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z 1. jednání 

Pro Komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 

Přítomni: 

PhDr. Lukáš Kaucký - předseda  
Mgr. Vlastimil Ježek, MgA. Jiří Sulženko, Ph. D., MgA. David Mareček, Ph.D., 
Jan P. Muchow, prof. Ivanka Kubicová, doc. Adam Halaš, Ph.D., 
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., PhDr. Petr Bílek, Mgr. PhDr. Jan Foll, 
doc. MgA. Ivo Mathé, Mgr. Veronika Bednářová, M. A., Mgr. Jan Press – členové 
Mgr. Zuzana Navrátilová, Mgr. Jana Lapáčková -  tajemnice komise 
Hosté: člen Rady HMP pro kulturu Jan Wolf, ředitel odboru Mgr. František Cipro 

Omluveni: Mgr. Helena Musilová –Richard Drury, M.A. – lékař, zahraniční služební cesta 

Věc 
Zápis č. 1 z jednání komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy 
v oblasti kultury a umění, které se konalo 20. 6. 2018 v 9.00 hod. v zasedací 
místnosti v 1. patře Paláce Adria, vchod A, Jungmannova 35, Praha 1 

Zpracoval Mgr. Jana Lapáčková Počet stran 3 
 

Datum 29. 6. 2018 
 

 
Hlavní body programu: 

 

1. Úvod, zahájení činnosti Grantové komise pro grantové řízení (GŘ) roku 2019 
2. Pravidla činnosti členů komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury 

a umění, dále jen „Grantové komise“, GŘ 2019 
3. Schválení expertních hodnotitelů pro posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy v oblasti KUL 

Grantové komise 2018 – 2020 
4. Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019 

schválený Radou HMP - schválení termínů společných jednání II. kola hodnocení v říjnu 
2018 

5. Podepsání čestného prohlášení a dodržování základních pravidel při ochraně informací 
v oblasti ISMS, smlouvy členů Grantové komise. 

6. Elektronický přístup členů Grantové komise a expertních hodnotitelů ke grantovým žádostem 
7. Organizační záležitosti. 

 

PŘEDLOŽENÉ MATERIÁLY: 
- Zásady pro poskytování jednoletých i víceletých účelových dotací – grantů hl. m. Prahy 

v oblasti kultury a umění v roce 2019 
- Pravidla činnosti členů Grantové komise pro GŘ roku 2019  
- Seznam schválených expertních hodnotitelů pro posuzování žádostí o grant KUL 
- Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019 

schválený Radou HMP 
- Čestné prohlášení členů Grantové komise 
- Dodržování některých základních pravidel při ochraně informací v oblasti ISMS, se kterými 

může externí pracovník přijít do styku  
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 
Ad 1) Po uvítání všech členů Grantové komise a poděkování zúčastněným za přijetí této zodpovědné role 

při rozdělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění zahájil vlastní jednání komise 
o novém grantovém řízení pro rok 2019 člen Rady HMP pro oblast kultury Jan Wolf společně 
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s předsedou Grantové komise Lukášem Kauckým. Ten přijal rekapitulaci omluvených členů 
z tohoto jednání a vzal na vědomí souhlas přítomných členů GK s programem jednání. 

 

Všichni členové Grantové komise měli před sebou materiály – viz výše. 
 
Všichni členové Grantové komise byli informování, že stále platí: 
VEŠKERÉ INFORMACE O GRANTECH KUL HL. M. PRAHY JSOU NA ADRESE: 
http://kultura.praha-mesto.cz/GRANTY-HL-M-PRAHY 
a měli prostor pro vznesení svých dotazů a připomínek. 
 

Ad 2) Průběh nadcházejícího grantového řízení je zapracován do Pravidel činnosti Grantové komise 
grantového řízení roku 2019, se kterými jsou všichni členové Grantové komise seznámeni, 
které JEDNOMYSLNĚ ODHLASOVALI a které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Pro letošní 
rok zůstává nezměněna hranice minimálního počtu bodů pro přidělení grantu, která je 
65 bodů (u jednoletých grantů) a  75 bodů (u víceletých grantů) a elektronický způsob 
podávání žádostí o grant, vytvoření datového úložiště pro grantové žádosti s přístupem členů 
Grantové komise a expertních hodnotitelů grantových projektů. Pro členy GK je stále možný 
přístup ke všem žádostem a hodnocením grantových řízení roku 2014 až 2018. 

Ad 3) Všichni členové Grantové komise podepsali Čestné prohlášení o mlčenlivosti a střetu zájmů 
a o proškolení v otázkách dodržování základních pravidel při ochraně informací v oblasti 
ISMS. 

Ad 4) Před jednáním byl rozeslán pro předchozí rok schválený seznam expertních hodnotitelů 
v jednotlivých oborech pro grantová řízení let 2016 – 2018 s tím, že je možná jeho aktualizace. 
Členové Grantové komise zaslali pro grantové řízení v roce 2019 ještě před vlastním 
projednáváním dílčí aktualizace a společně seznam JEDNOMYSLNĚ ODHLASOVALI.  

Aktualizovaný seznam expertních hodnotitelů ve všech oborech tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu 
 

Ad 5) Předpokládá se, že do 7. 8. 2018 dojde k převzetí a k formálnímu zpracování všech žádostí 
o grant oddělením kultury KUC MHMP, k očíslování všech projektů a k vytvoření tradiční 
tabulky se všemi žádostmi, která bude všem členům Grantové komise rozeslána. Zároveň 
po tomto datu budou zpřístupněny všechny elektronické žádosti členům Grantové komise 
a následně dle dispozic dvojic členů Grantové komise za jednotlivé obory k rozdělení všech 
projektů konkrétním expertním hodnotitelům. Ty budou prostřednictvím tajemnice GK 
zpřístupněny expertním hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat.  

 
Byly navrženy a upřesněny termíny zásadních jednání Grantové komise v říjnu 2018 – viz níže, 
ve shodě byly JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLENY v aktualizovaném harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 3 tohoto zápisu. 
 

Také pro letošní grantové řízení platí, že v případě žádosti, jejíž hodnocení prostupuje do více oborů, 
budou k hodnocení přizváni též členové Grantové komise z předmětných oblastí. 
 
Oborové dvojice Grantové komise nejpozději do 14. 8. 2018 předloží rozdělení projektů svého 
oboru konkrétním expertním hodnotitelům. 
 
Do 17 10. 2018 se uskuteční PRVNÍ KOLO HODNOCENÍ grantového řízení – SPOLEČNÉ 
JEDNÁNÍ ČLENŮ GRANTOVÉ KOMISE SE VŠEMI EXPERTNÍMI HODNOTITELI DANÉHO 
OBORU – odeslání elektronických záznamů o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících 
formulářů pro jednoleté i víceleté granty se slovním zdůvodněním bodového hodnocení. 
 

http://kultura.praha-mesto.cz/GRANTY-HL-M-PRAHY
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Zároveň všichni členové Grantové komise s odesláním vlastního hodnocení jednotlivých 
žádostí v jimi svěřeném oboru v rámci 1. kola hodnocení VYPLNÍ DO PROGRAMU 
GRANTY NÁVRH SHRNUJÍCÍHO ZÁVĚREČNÉHO ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU 
NA UDĚLENÍ/NEUDĚLENÍ GRANTU, KTERÉ BUDE NÁSLEDNĚ ZVEŘEJNĚNO.  
 
Vedle stanovených termínů jednání 2. kola hodnocení Grantové komise je počítáno s účastí členů 
Grantové komise na jednání Výboru KUL ZHMP s předpokládaným termínem 21. 11. 2018 kde 
by mělo dojít k projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů 
a následnému zveřejnění tohoto návrhu na webových stránkách města v příloze zápisu z tohoto 
jednání. 
Se všemi členy Grantové komise je uzavřena inominátní smlouva o hodnocení projektů a účasti 
v Grantové komisi po dobu jejich jmenování Radou HMP, s expertními hodnotiteli bude uzavřena 
inominátní smlouva o aktuálním hodnocení jim přidělených projektů. 
 
 

Důležité termíny dle Harmonogramu schváleného Radou HMP: 
 

od 7. 8. 2018 Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Grantové komise, 
rozdělování všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům. 

od 7. 8. 2018 Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletý grant 
a  jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč 
odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost 
předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska 
budou zpřístupněny všem členům Grantové komise. 

do 17. 8. 2018 Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní přidělené žádosti expertním 
hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat. 

do 31. 8. 2018 V oddělení kultury KUC MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti 
získaných podpor od HMP k projektům v posledních 3 letech, případně další 
informace důležité pro hodnocení i pro jednání celé Grantové komise 
k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant. 

do 17. 10. 2018 PRVNÍ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise  – odeslání elektronického 
záznamu o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů 
pro jednoleté i víceleté granty se zdůvodněním hodnocení. 

PO 22. 10. 2018 (10-18) 
ÚT 23. 10. 2018 (10-18) 

příp. ST 24.10.2018 dopol. 
vždy v místnosti 201,  

2. patro Škodova paláce, 
vždy v 10.00 hod. 

DRUHÉ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise- navržení výše grantu těm 
projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí: 

21. 11. 2018 Jednání Výboru KUL ZHMP (po schválení rozpočtu HMP 1) - projednání 
návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů a jeho 
zveřejnění v příloze zápisu z tohoto jednání 

do 31. 1. 2019 V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč 
v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) 
a víceletých grantů 

do 1. 2. 2019 Zveřejnění výsledků grantového řízení 
od 1. 2. 2019 Vyhotovování všech grantových smluv oddělením kultury KUC MHMP 

 
                                                 
1 Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na granty KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, 

možnost nového jednání Grantové komise nad úpravou již navržených jednotlivých grantů, nové projednávání návrhu 
Grantové komise ve Výboru KUL ZHMP. 
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V souladu s Přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 912 ze dne 24. 4. 2018 - Zásady pro 
poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti 
kultury a umění v roce 2019 – je „Celkový předpokládaný objem finančních prostředků 
na granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019 činí 335.000.000 Kč, z toho je 
226.797.000 Kč vázáno schválenými víceletými granty.“. K dispozici pro jednoleté granty 
roku 2019 tedy zbývá 108.203.000 Kč. 

 
 
Zapsala:   Mgr. Jana Lapáčková 
Přečetla:  Mgr. Zuzana Navrátilová 
Schválil:   PhDr. Lukáš Kaucký, v.r. 

 
 




