
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 4/63 
ze dne  28.02.2019 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP, § 3392 - formou individuální účelové dotace převyšující částku 200.000,- Kč 
na rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 
5.900.000,- Kč 

3.  vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 
200.000,- Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 4.3.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7070  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/63 ze dne 28. 2. 2019 

výše částek přesahující v jednotlivém případě 200.000,- Kč
Č. Žadatel Název projektu Účel Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Doporučení 

Výboru* 

Rada HMP - 

poskytovaná 

částka

ZHMP - 

poskytovaná 

částka

Kč Kč Kč Kč Kč

20 DOX PRAGUE, a. s., 

Poupětova 793/1, 170 00 

Praha 7, IČ:27177718 

Výstava Eva Jiřičná / 80 let produkční příprava výstavy 

(honoráře, náklady na výrobu 

expozice, instalační práce)

5213 6 806 150 3 403 075 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Rozpočová 

položka:

Individuální účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury v roce 2019

Předmětem žádosti je uspořádání retrospektivní výstavy architektky a designérky Evy Jiřičné u příležitosti jejích 80. narozenin. Výstava, která proběhne v centru DOX 28. 2. – 3. 6. 

2019, představí souhrnně tvorbu Jiřičné v ČR poprvé od roku 1999. Expozice o rozloze cca 1000 m2 bude chronologicky rozčleněna: 1/ studium, činnost v ÚBOK, 2/ tvorba po 

emigraci v roce 1968, 3/ činnost po roce 1990 včetně významných návrhů a realizací v ČR a zejména v Praze. K výstavě bude vydána dvojjazyčná publikace, součástí bude i bohatý 

doprovodný program (přednášky E. Jiřičné, diskuze s architekty a teoretiky architektury a urbanismu, filmové projekce, komentované prohlídky pro veřejnost, tematické vycházky) + 

vzdělávací programy pro školy a rodinné programy. Výše požadované dotace činí 50 % způsobilých nákladů. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje 

na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3 písm. b), odst. 5 písm. d) e) f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 

8 (80 %) Nařízení**.

odborné hodnocení: "Žadatel je příjemcem víceletého grantu od HMHP na léta 2019 a 2020, v každoroční výši 5 milionů korun. V řádném grantovém řízení na rok 2019 mohl 

požádat o navýšení této částky na rok 2019 – vzhledem k výši žádosti by bylo správné, aby byla posouzena více experty. Zároveň se v případě žádostí o vyšší finanční částky k žádosti 

vyjadřuje ekonomický expert MHMP, jehož stanovisko je také důležitým vodítkem k posouzení žádosti. Předmětem žádosti je samostatná výstava uznávané architektky Evy Jiřičné u 

příležitosti jejího životního jubilea. Eva Jiřičná je neoddiskutovatelná postava mezinárodní arch. a designérské scény, pro DOX je to dobře dramaturgicky zvolený počin. Na tento 

projekt bylo zároveň požádáno na Ministerstvu kultury a to jak v rámci žádosti na celoroční výstavní program tak i jako samostatná žádost – v současné době probíhá hodnocení a 

výsledky nejsou známy, nicméně předpokládám, že bude podpořena jenom jedna z těchto žádostí. Zároveň musím konstatovat, že rozpočet žádosti na MKČR a na MHMP je odlišný 

(jsem členka obou komisí), například vlastní finanční vklad žadatele u žádosti na MKČR je uvedeno 2.565.150 tisíc a u HMHP 903.075 Kč, což ovlivňuje výše požadovaných částek. 

Město Praha by se bezpochyby mělo podílet na této výstavě, otázkou je, v jaké výši, popřípadě o kolik by se měla navýšit již přiznaná dotace 5 milionů na celoroční výstavní provoz. 

Žadatel do rozpočtu vyčíslil všechny náklady, včetně běžných provozních nákladů, kustodů aj., samotné náklady na výstavu tvoří asi 2,8 mil korun, dalších něco přes 0,5 mil korun 

tvoří náklady na propagaci. Výstava trvá 3 měsíce, předpokládaná návštěvnost této výstavy je necelých 6 tisíc návštěvníků. Předložený projekt v textovém zdůvodnění sice dobře 

představuje Evu Jiřičnou a její slavné realizace, nicméně méně vlastní projekt, respektive zdůvodnění jeho finanční náročnosti – tedy konkrétní částky např. na paneláž, adjustování aj. 

V žádosti je také uvedena spolupráce ateliéru AI Design Evy Jiřičné, ovšem není jasné, jestli se Eva Jiřičná podílí bezplatně na své výstavě nebo bude práce ateliéru DOXem 

honorována (umělecké honoráře jsou v žádosti vyčísleny na 400 tisíc), v potvrzených zdrojích není studio AI Design uvedeno vůbec. Žádost uvádí, že součástí projektu bude široký 

doprovodný program a bude mu věnována velká publicita. Výstava Evy Jiřičné bezpochyby může přitáhnout pozornost, škoda je, že dosud není uvedena mezi připravovanými 

projekty na stránkách žadatele. Doporučuji, i když si myslím, že tato žádost měla být diskutována grantovou komisí. Nejsem schopná posoudit výši dotace, primárně by se měla 

směřovat na vlastní realizaci, tj. například 800 tis. na paneláž."

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy

** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1



21 Divadlo v Řeznické, 

o.p.s., Řeznická 662/17, 

110 00 Praha 1, 

IČ:28190602 

Česká premiéra divadelní hry 

k výročí 120. let narození 

Ernesta Hemingwaye - Scott a 

Hem v Zahradě Alláhově, 

Mark St. Germain. Premiéra se 

uskuteční v rámci týdenní 

přehlídky současného 

amerického dramatu.

realizace inscenace, základní 

pokrytí některých nákladů 

spojených s přehlídkou 

současného amerického 

dramatu, besedy s autory, 

překladateli a zástupci 

americké reprezentace v 

České republice

5221 950 000 650 000 400 000 400 000 400 000

22 Divadlo Bez zábradlí 

s.r.o., Spojovací 293, 281 

66 Jevany, IČ:25102699 

Celoroční činnost Divadla Bez 

zábradlí v roce 2019

náklady spojené s celoroční 

činností (např. nájemné, 

služby, spotřeba energií, 

materiálu, reklama a 

propagace, umělecké 

honoráře, tantiémy, mzdy)

5213 41 040 000 8 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Divadlo v Řeznické, které v roce 2019 oslaví 38 let své profesionální činnosti, je komorní divadelní scéna-stagiona s vlastním nezaměnitelným repertoárem a vyhraněnou dramaturgií, 

která přináší divákům nové nekonvenční tituly. Jedná se většinou o české premiéry. Má osobité postavení na poli divadelní tvorby. Divadlo v Řeznické spolupracuje s významnými 

osobnostmi v oblasti režie, scénografie, hudby a s mnoha autory a překladateli, ale i se začínajícími umělci a novými tvářemi dramatického umění. Několikrát získalo ocenění nebo 

nominaci na Cenu Thálie. Na podzim 2018 se podařilo divadlu získat možnost k 120. výročí narození E. Hemingwaye nastudovat a uvést v české premiéře hru současného amerického 

autora Marka St. Germaina pod názvem Scott a Hem v Zahradě Alláhově. Hra pojednává o fiktivním setkání dvou velikánů americké literatury E. Hemingwaye a F. Scotta 

Fitzgeralda. Premiéru měla v USA v roce 2014, v Divadle v Řeznické bude uvedena v rámci týdenní přehlídky současného amerického dramatu v červnu 2019 ve spolupráci s 

Velvyslanectvím USA a Americkým kulturním centrem. Výše požadované dotace činí 68 % způsobilých nákladů. Nejedná se o veřejnou podporu a projekt neovlivňuje hospodářskou 

soutěž a obchod mezi členskými státy EU. 

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy

** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 2



Tabulka 12 053 075 5 900 000 5 900 000 5 900 000

Divadlo Bez zábradlí je jedno z prvních českých soukromých divadel (založeno 1992) - na základě výběrového řízení získalo prostory v Paláci Adria, kde zahájilo svoji činnost v 

únoru 1998. Dramaturgie se snaží oslovit co nejširší diváckou obec a oživit pražskou, respektive českou kulturu originálními projekty. Orientuje se na inscenování světové klasiky i 

současných her, z nichž mnohé uvádí v české premiéře. Kromě vlastních inscenací, uváděných po celou sezonu i v rámci Letního hraní, na zájezdech po celé ČR i na Slovensku, 

nabízí DBZ rovněž prostor hostujícím souborům pro dospělé i děti. Pořádá koncerty, dlouhodobě se zapojuje do charitativních akcí, pravidelně spolupracuje se studenty, seniory a 

handicapovanými – celkem v roce 2019 v Praze odehraje 300 představení, připraví 3 premiéry a po delší pauze i festival Slovenské divadlo v Praze. DBZ NEMOHLO PODAT 

ŽÁDOST O GRANT NA ROK 2019 VE VYHLÁŠENÉM TERMÍNU (13. ČERVNA 2018), NEBOŤ DODATEK O PRODLOUŽENÍ NÁJMU PROSTOR BYL PODEPSÁN AŽ 

8.10.2018. Požadovaná dotace činí 19 % nákladů. DBZ je pravidelným příjemcem grantu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2016 – 1.500.000 Kč,  2017 - 1.500.000 Kč, 

2018- 1.500.000 Kč. U tohoto projektu se uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, 

písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8  (80 %) Nařízení** .

Vysvětlivka:

* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy

** Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 3



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

KUC MHMP 0096210000000 Rezerva kap. 0662 000000000 0662 -5 900,0

KUC MHMP 0096204000000 Podpora kulturních aktivit v oblasti kultury

000000120 0662 5 900,0

C e l k e m 0,0

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

UZ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3392

ORJ

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/63 ze dne 28. 2. 2019 

3392

ODPAOdbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akce Účel / Název akce



Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/63 ze dne 28. 2. 2019 

 

                                                                      

 PID 

Stejnopis č.                          
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

nad 200.000 Kč 
č. DOT/62/05/        /201 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

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

pravidlech“), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

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

jen „správní řád“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

Hlavní město Praha 

zastoupené ...... 

se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 

IČO: 00064581     DIČ: CZ00064581 

bankovní 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 

zastupuje: 

bytem/místem podnikání/sídlem…………………….. 

registrace:………………………………….. 

IČO/datum narození.:    DIČ:……………….. 

bankovní spojení:…………………………….. 

číslo účtu:……………………………. 

(dále jen „ příjemce “) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků příjemci z rozpočtu 

poskytovatele v celkové výši …. Kč (dále jen ,,dotace") za účelem realizace projektu …. 

(dále jen ,,projektu"), který se koná/bude konat v termínu do ......v..... (dále jen ,,účel"). 

Projekt tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č …….. ze dne …….. 

3. Varianty:1 

                                                 
1 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu 



2 

 

Projekt kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování EU a uvedená částka nezakládá veřejnou podporu. 

Projekt kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 Smlouvy o fungování EU. 

Uvedená částka je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise ES 

1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L352/1, 24. 12. 2013). 

U tohoto opatření je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel 

dle čl. 53, odst. 2, písm. a), c), d), e), f) a odst. 5 písm. a), b) d), e), f)2 

Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.  

 

Článek II. 

Práva a povinnosti poskytovatele 

 

Poskytovatel se zavazuje převést přidělené finanční prostředky příjemci na jeho účet 

uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí její účinnosti. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 

 

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

 

1. Využít dotaci k účelu realizace akce dle Článku I. odst. 1 této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje realizovat …… koncertů/výstav/představení apod. v kalendářním 

roce, na který je dotace poskytnuta. 

3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění 

stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

4. Vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit důstojné 

podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu. Příjemce obdrží logo 

poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: 

jmeno.prijmeni@praha.eu.3 

6. Předložit poskytovateli do 60/90 kalendářních dnů od realizace akce /31. 1. následujícího 

roku4 podrobné vyúčtování dotace formou věcné zprávy o užití dotace v souladu 

s předloženým rozpočtem projektu v žádosti a její vyúčtování na formuláři, který je 

přílohou č. 2 této smlouvy, jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladů 

v elektronické podobě (prostřednictvím elektronického formuláře, který je ke stažení na 

adrese: http://kultura.praha.eu/jnp/cz/individualni_ucelova_dotace/index.html). V souladu 

s předchozím odstavcem předložit 1 kus od každého vydaného propagačního materiálu. 

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 

finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v 

                                                 
2 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu schváleného usnesením Zastupitelstva HMP 
3 týká se pouze akcí, které se budou konat 
4 zpracovatel uvede variantu dle konkrétního případu 

mailto:jmeno.prijmeni@praha.eu
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/individualni_ucelova_dotace/index.html


3 

 

souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu veškerou 

potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a 

zpráv. A to vše po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 (pěti) let od ukončení realizace 

projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní záznamy a účetní 

doklady. 

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím odboru kultury a cestovního 

ruchu Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení kultury, přehled představení, koncertů, 

výstav apod. a umožnit mu volný vstup na tato představení, koncerty, výstavy apod.  

9. Vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 

nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce, v němž byla dotace příjemci udělena. 

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 

zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 

oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, 

přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu 

nebo se stanou předmětem likvidace. 

11. Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními 

předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní 

správy a samosprávy. 

12. Příjemce se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty 

hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. 

13. Příjemce se zavazuje využít dotaci na maximálně 80/70/50% způsobilých nákladů 

projektu. Při neoprávněném využití poskytnuté dotace na více než 80/70/50% způsobilých 

nákladů projektu/činnosti, je příjemce dotace povinen vrátit finanční částku, o kterou byl 

limit překročen, poskytovateli na účet uvedený v záhlaví smlouvy. Výjimkou je výše 

provozní podpory u projektů v oblasti kultury a umění určených dětem, občanům 

v nepříznivé sociální situaci5 a u projektů bez vstupného, která nesmí přesáhnout částku, 

která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné 

období.6 

14. Příjemce garantuje, že podpora jeho projektu z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR (např. 

MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém souhrnu nepřekročí 

výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti a pokryje deficit 

rozpočtu. Výjimkou je podpora při vydávání hudby a literatury, kdy souhrn výsledných 

podpor akce z veřejných rozpočtů ČR nesmí přesáhnout max. 70 % způsobilých nákladů 

a  podpora audiovizuálních děl, kdy souhrn výsledných podpor akce z veřejných rozpočtů 

ČR nesmí přesáhnout max. 50 % způsobilých nákladů.7 

                                                 
5 Nepříznivou sociální situací se dle § 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných 

důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním 

vyloučením. 
6 týká se akcí s uplatněnou blokovou výjimkou 
7 týká se akcí s uplatněnou blokovou výjimkou 
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15. Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční způsobilé náklady související s realizací 

projektů. Z dotace není možné hradit pořízení nemovitostí a jejich technické zhodnocení 

(tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 

(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 

jeden rok), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením zvukových a 

obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje spojené 

s působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety). Výjimku tvoří dotace udělené na 

zahraniční prezentaci poskytovatele, které je příjemce oprávněn užít i na výdaje spojené s 

působením mimo území hl. m. Prahy (doprava, diety). 

16. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z dotace. Toto omezení se 

nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH 

osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu s 

finančním vypořádáním dotace doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, má se 

za to, že plátcem DPH není. 

17. Příjemce je povinen bez zbytečných odkladů, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů oznámit 

poskytovateli písemně na odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města 

Prahy, oddělení kultury, jakoukoliv změnu svých údajů uvedených ve smlouvě, projektu 

nebo veřejném rejstříku. 

 

Článek IV. 

Sankční ustanovení  

1. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou 

nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnuté 

finanční prostředky je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v 

rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli 

penále dle tohoto zákona. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 

7 této smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 5 

zákona o rozpočtových pravidlech: opožděné dodání vyúčtování do 15 dnů, v tomto 

případě se uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč. 

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační 

číslo)/datum narození. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a zákona o rozpočtových pravidlech, dále pak příslušnými 

ustanoveními správního řádu. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 

a číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní 

lhůtou 15 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní 

straně, a to v souladu s § 166 správního řádu. 
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4. Tato smlouva sestává ze (     ) stran textu smlouvy a (      ) stran příloh. Smlouva se 

vyhotovuje ve 5 (pěti) autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží 4 (čtyři) tyto 

stejnopis a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního razítka 

poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy, pokud se smlouva opatří 

přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na přelepce 

smlouvy. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje smluvních stran, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 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 poskytovatel. 

8. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedené na webové stránce poskytovatele na 

adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.8 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 

její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato 

smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a 

že projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 

způsobilosti právně jednat a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a 

nepříčí se dobrým mravům a prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše 

níže stvrzují svými podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Projekt a č. 2 – Věcná zpráva o užití 

dotace a její vyúčtování. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění prostřednictvím centrálního registru smluv. 

 

V Praze dne:      V Praze dne: 

 

 

 

 

….……………….…………….    ……………...….…………… 

Poskytovatel      Příjemce 

 

 

 

  

                                                 
8 Týká se fyzických osob. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/62/05/.../201 

Popis projektu: 

Účel, na který bude individuální dotace použita: 

 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. DOT/62/05/.../201 

 

Věcná zpráva o užití účelové neinvestiční dotace 

 a její vyúčtování  
  

                                                                 

 

název žadatele celkově přidělená částka        celková částka k vrácení 

  - 

 

Vyplní realizátor projektu 

 
Číslo dotační smlouvy: 

Název projektu:  

Výše poskytnuté dotace: 

Celková výše čerpání poskytnuté dotace: 

Částka k vrácení: 

Účel dotace: 

 

Povinný popis projektu, zhodnocení a přínos dotace:  

 

 

Vyúčtování dotace  

 

Čerpáno z dotace: 

Číslo dokladu v účetní evidenci 

 

          Částka v Kč 

 

     Účel platby 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Celkové náklady projektu: ……… Kč 

 

Celkový příjem projektu (veškeré dotace a příjmy): ………. Kč 

 

 

V Praze dne ………………………………. 

                                                                                            podpis příjemce dotace 
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Zpracovatel vybere variantu dle č. 1, odst. 3.: 

 

Varianta pro blokovou výjimku 

 

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

 

1. Prohlašuji 
dle Článku 2 odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.6.2014, že jako žadatel o 

podporu nejsem/nejsme „podnikem v obtížích“, kterým se rozumí podnik, v jehož případě 

nastane alespoň jedna z následujících okolností: 

a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem a 

jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování 

– která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního 

prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním 

zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v 

důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. 

Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech 

dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší 

překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za 

„společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I 

směrnice 2013/34/EU (1) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio. 

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti 

(která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – 

pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým nebo středním 

podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové 

kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v 

oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než 

poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto 

ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 

společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU. 

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje 

kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých 

věřitelů. 

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku 

nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán 

restrukturalizace. 

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou 

letech: 

1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a 

2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a 

odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0. 

 

2. Prohlašuji, že 
jako žadatel nejsem/nejsme podnikem, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti 

na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem. 
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3. Prohlašuji, že 
dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. černa 2014 splňuji/splňujeme daná 

vymezení pro tuto kategorii podniku: (nehodící se škrtněte) 

• mikropodnik (mikropodnikem je podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat 

nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR) 

• malý podnik (malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat 

nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR) 

• střední podnik (středním podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční 

obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR) 

• velký podnik (velkým podnikem je podnik, který zaměstnává více než 250 osob a jehož roční obrat 

přesahuje 50 mil. EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 mil. EUR) 

 

 

Stvrzuji 
svým podpisem uvedených v čestných prohlášeních. 

 
 

V ………………………………dne 

 

 

 

     

 

_______________________________ 

Podpis žadatele/statutárního zástupce 

či osoby zmocněné jednat za žadatele 

 

razítko 

 

 

    

_____________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Důvodová zpráva 

 

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 273 ze dne 25. 2. 2019 vyslovila 

v bodě I. souhlas s poskytnutím finančních prostředků formou individuální účelové dotace 

žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle § 10a odst. 2 a 3. O poskytnutí 

individuální účelové dotace rozhoduje Rada hlavního města Prahy do výše poskytované částky 

200.000 Kč (na základě § 68 odst. 2 písm. 1) a Zastupitelstvo hl. m. Prahy nad 200.000 Kč 

(na základě § 59 odst. 3 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Navrhuje se poskytnout finanční prostředky ve výši 5 900 tis. Kč z běžných výdajů 

kapitoly 06, odboru 0662 - KUC MHMP, § 3392 – podpora kulturních aktivit v oblasti kultury, 

po úpravě rozpočtu, ke které dojde snížením kap. 06, §3392 – rezerva kap. 0662 o 5 900 tis. Kč 

(pol. 5901), za současného zvýšení § 3392 – podpora kulturních aktivit v oblasti kultury 

o stejnou částku (pol. 5213 o 5 500 tis. Kč, pol. 5221 o 400 tis. Kč). Rada hl. m. Prahy svým 

usnesením zajistila splnění informační povinnosti dle Kapitoly II, článku 11 u tohoto opatření 

podpory vyňaté podle Nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (dále jen 

„Nařízení“). 

Projekt číslo 21 uvedený v příloze č. 1, kterému je navržena podpora, nesplňuje 

kumulativně všechny znaky veřejné podpory podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, je určen českým účastníkům a divákům, nemůže ovlivnit hospodářskou soutěž 

mezi členskými státy EU a je u něj vyloučeno ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. 

Projektům číslo 20 a 22 je navržena podpora a vztahuje se na ně bloková výjimka dle Nařízení 

Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (dále jen „Nařízení“). Jedná se o podporu „ad 

hoc“, která má podobu podpory provozní dle čl. 53, odst. 3., písm. b) Nařízení. Poskytnutí 

podpory je navrhováno na kulturní účely dle článku 53, odst. 2. písm. d) Nařízení. Zároveň u 

těchto projektů dojde k naplnění ust. § 59 odst. 3 písm. h) z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, 

o poskytování dotací v hodnotě nad 200.000 Kč, které náleží do působnosti Zastupitelstva 

hl. m. Prahy.  

Finanční prostředky budou poskytnuty žadateli formou veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 200.000 Kč, jejíž vzor je Přílohou č. 3 tohoto 

usnesení. Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP doporučil 

poskytnutí finanční částky na svém 2. řádném zasedání dne 9. 1. 2019.  

 



Příloha č. 1 k důvodové zprávě  
 
 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 273 
ze dne  25.2.2019 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím finančních prostředků z běžných výdajů KUC MHMP kapitoly 0662, § 
3392 formou účelové neinvestiční dotace převyšující částku 200.000 Kč na rok 2019 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši 5.900.000 Kč 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 200.000 Kč 
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  uzavřít po schválení individuálních účelových neinvestičních dotací 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 15.3.2019 



2.  zaslat Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS "Informaci o státní podpoře" dle 
Kapitoly II. čl. 11 nařízení Evropské komise č. 651/2014 zvlášť pro každé 
opatření podpory vyňaté podle tohoto nařízení, a to do pěti dnů po podpisu 
smlouvy k projektům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 29.3.2019 

2.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na schválení individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2019 

 

 
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-32398  
Provede: MHMP - KUC MHMP, radní MgA. Hana Třeštíková  
Na vědomí: odborům MHMP  
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