
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 

 

číslo 71 

ze dne  16.1.2023 

k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

nevyhovění žádostem o individuální účelovou dotaci v oblasti kultury dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  bez zbytečného odkladu písemně sdělit žadatelům, jimž dotace nebyla 
poskytnuta, že jejich žádostem nebylo vyhověno včetně důvodu nevyhovění dle 
bodu I. tohoto usnesení 
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Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  

Tisk: R-46578  

Provede: MHMP - KUC MHMP  

Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rada HMP

Kč Kč Kč

104 LUFF PRODUCTION 

s.r.o.

Ceny Anděl 2022 hudba 5 500 000 200 000 0

105 České doteky hudby 

s.r.o.

VELKÁ IKONICKÁ DÍLA hudba 585 000 200 000 0

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 71 ze dne 16. 1. 2023

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2022                               

žádosti k nevyhovění

doporučená 

oblast pro 

podání žádosti 

o grant:

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem

Prahou v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020, a to z toho

důvodu, že žádal o podporu stejného projektu v rámci Programových dotací.

 

Jednou z podmínek Zásad pro poskytování dotací je (Čl. II., odst. 3):

Žadatel podal na HMP na konkrétní účel (projekt, akci, činnost, službu) pouze jednu Žádost, tj. že Žadatel nepodal

Žádost o Dotaci na stejný účel současně ve více Programech či souběžně jako Žádost o Programovou dotaci a Žádost o

Individuální dotaci.

Hodnocení projektu Ceny Anděl 2021 Dotační komisí (počet bodů 62):

„Ceny Anděl, zaměřené především na komerční část hudebního spektra, před několika lety výrazně změnily koncepty.

Důležitou pozitivní změnou bylo například zahrnutí žánrových cen do hlavního předávacího ceremoniálu na televizních

obrazovkách. Významným posunem bylo i nedávné zahrnutí klasické hudby do spektra, které ceny pokrývají. Na

druhou stranu ceny vsázejí na silného komerčního sponzora, který je při přenosu i propagaci cen výrazně viditelný.

Samotné ceny mají navíc celostátní dosah a s kulturní politikou hl. m. Prahy souvisejí minimálně. Doporučujeme tedy

nadále hledat podstatnou část podpory právě u komerčních sponzorů a podporu z rozpočtu hl. m. Prahy

nepovažujeme za nutnou, ani za zvlášť účelnou."

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem

Prahou v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020, dále jen

„Zásady“. Zásady s účinností od 1. 10. 2020 stanoví povinnost HMP a odborů MHMP řídit se těmito Zásadami, a to i v

případě individuálních dotací, v bodě IV.1. takto: „Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za podmínek,

že se jedná o mimořádný přínos pro HMP nebo že jde o podporu Žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje

pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do Programů nebo na

pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla

být podána ve lhůtě Programu)“. Dále dle bodu II. odst. 3 těchto Zásad podmínkou poskytnutí dotace je, že „Žadatel

podal na HMP na konkrétní účel (projekt, akci, činnost, službu) pouze jednu Žádost, tj. že Žadatel nepodal Žádost o

Dotaci na stejný účel současně ve více Programech či souběžně jako Žádost o Programovou dotaci a Žádost o

Individuální dotaci.“ Žadateli, který v grantovém řízení neuspěl, nemůže být s ohledem na schválené Zásady na stejný

účel (stejnou část) poskytnuta individuální dotace. 

Koncert VELKÁ IKONICKÁ DÍLA s podtitulem Hudba středoevropského regionu zemí V4 je pozměněnou variantou

koncertu, který byl součástí neúspěšné žádosti o dotaci (dříve grant) na festival České doteky hudby v roce 2022, č. j. S-

MHMP 1400530/2021, rozdíl je pouze v termínu a místu konání koncertu. Navíc odůvodnění žadatele k podání žádosti

o individuální účelovou dotaci: „Financování z MHMP nebylo na tento koncert a aby se mohl uskutečnit, potřebujeme

kofinancování ze strany MHMP, na nákladech se částečně podílí MK ČR, Visegrad Fund a je zde omezené krytí ze

vstupného.“ není pro udělení mimořádné dotace HMP dostatečně relevantní.



106 České doteky hudby 

s.r.o.

NÁRODNÍ ZPĚVY 

VISEGRÁDU

hudba 607 000 200 000 0

107 České doteky hudby 

s.r.o.

JITKA HOSPROVÁ & MARIA 

MACHOWSKA – 

VLASTENECKÉ OZVĚNY

hudba 617 000 200 000 0

1 Modragon, z. s. Divoké vejce divadlo 753 600 200 000 0

8 062 600 1 000 000 0

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem

Prahou v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020, dále jen

„Zásady“. Zásady s účinností od 1. 10. 2020 stanoví povinnost HMP a odborů MHMP řídit se těmito Zásadami, a to i v

případě individuálních dotací, v bodě IV.1. takto: „Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za podmínek,

že se jedná o mimořádný přínos pro HMP nebo že jde o podporu Žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje

pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do Programů nebo na

pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla

být podána ve lhůtě Programu)“. Dále dle bodu II. odst. 3 těchto Zásad podmínkou poskytnutí dotace je, že „Žadatel

podal na HMP na konkrétní účel (projekt, akci, činnost, službu) pouze jednu Žádost, tj. že Žadatel nepodal Žádost o

Dotaci na stejný účel současně ve více Programech či souběžně jako Žádost o Programovou dotaci a Žádost o

Individuální dotaci.“ Žadateli, který v grantovém řízení neuspěl, nemůže být s ohledem na schválené Zásady na stejný

účel (stejnou část) poskytnuta individuální dotace. 

Koncert NÁRODNÍ ZPĚVY VISEGRÁDU s podtitulem Hudba středoevropského regionu zemí V4 je pozměněnou

variantou koncertu, který byl součástí neúspěšné žádosti o dotaci (dříve grant) na festival České doteky hudby v roce

2022, č. j. S-MHMP 1400530/2021, rozdíl je pouze v termínu a místu konání koncertu. Navíc odůvodnění žadatele k

podání žádosti o individuální účelovou dotaci: „Financování z MHMP nebylo na tento koncert a aby se mohl uskutečnit,

potřebujeme kofinancování ze strany MHMP, na nákladech se částečně podílí MK ČR, Visegrad Fund a je zde omezené

krytí ze vstupného.“ není pro udělení mimořádné dotace HMP dostatečně relevantní.

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem

Prahou v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020, dále jen

„Zásady“. Zásady s účinností od 1. 10. 2020 stanoví povinnost HMP a odborů MHMP řídit se jimi, a to i v případě

individuálních dotací, v bodě IV.1. takto: „Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za podmínek, že se

jedná o mimořádný přínos pro HMP nebo že jde o podporu Žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje

pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do Programů nebo na

pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla

být podána ve lhůtě Programu)“. Dále dle bodu II. odst. 3 těchto Zásad další podmínkou poskytnutí dotace je, že

„Žadatel podal na HMP na konkrétní účel (projekt, akci, činnost, službu) pouze jednu Žádost, tj. že Žadatel nepodal

Žádost o Dotaci na stejný účel současně ve více Programech či souběžně jako Žádost o Programovou dotaci a Žádost o

Individuální dotaci.“ Žadateli, který v grantovém řízení neuspěl, nemůže být s ohledem výše uvedené na stejný účel

(stejnou část) poskytnuta individuální dotace. 

Koncert JITKA HOSPROVÁ & MARIA MACHOWSKA – VLASTENECKÉ OZVĚNY s podtitulem Hudba středoevropského

regionu zemí V4 je stejný koncert, který byl součástí neúspěšné žádosti o dotaci (dříve grant) na festival České doteky

hudby v roce 2022, č. j. S-MHMP 1400530/2021, rozdíl je pouze v místu konání koncertu. 

Navíc odůvodnění žadatele k podání žádosti o individuální účelovou dotaci: „Financování z MHMP nebylo na tento

koncert a aby se mohl uskutečnit, potřebujeme kofinancování ze strany MHMP, na nákladech se částečně podílí MK

ČR, Visegrad Fund a je zde omezené krytí ze vstupného.“ není pro udělení mimořádné dotace HMP dostatečně

relevantní.

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem

Prahou v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 (dále jen

Zásady). Žádost patří do Programových dotací v oblasti kultury a umění pro rok 2023. Jedná se o akci, která má v plánu

pravidelnou činnost a žádost nemohla být podána z časových důvodů, jak je uvedeno v odstavci žádosti – „Odůvodnění

proč nebylo požádáno o programovou dotaci“. Individuální dotace se však dle Zásad neposkytne na účel, který spadá

do Programů nebo na pravidelně se opakující účel, anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj.

nemohla být podána ve lhůtě Programu). 

Celkem za projekty:



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 neposkytnutí finančních prostředků žadatelům uvedeným  

v příloze č. 1 tohoto usnesení, z důvodu nesplnění podmínek dle Zásad pro poskytování dotací 

hlavním městem Prahou v samostatné působnosti. Konkrétní důvody jsou rozepsány 

u jednotlivých projektů. 
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