
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 281 

ze dne  13.2.2018 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1.11.2016 k návrhu na zrušení Zásad pro 
partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu ve znění 

usnesení Rady HMP č. 149 ze dne 31.1.2017, usnesení Rady HMP č. 1653 ze dne 27.6.2017 a 
usnesení Rady HMP č. 1983 ze dne 15.8.2017 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1.11.2016 k návrhu na zrušení Zásad pro 
partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu ve 
znění usnesení Rady HMP č. 149 ze dne 31.1.2017 a usnesení Rady HMP č. 1653 ze 
dne 27.6.2017 a usnesení Rady HMP č. 1983 ze dne 15.8.2017 tak, že příloha č. 1 
revokovaného usnesení se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  realizovat bod I. tohoto usnesení 
Termín: 28.2.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy  

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-28358  
Provede: MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 281 ze dne 13. 2. 2018      KUL 

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

  PID   

  Odbor kultury a cestovního ruchu      
        

Žádost 
o poskytnutí individuální účelové dotace na činnost 
nebo realizaci akcí v oblasti kultury a umění především 
pro akce konané v hl. m. Praze a mezinárodní veletrhy 
umění. 
žadatel fyzická osoba1 

     

 
Pro zařazení žádosti na jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy  ZHMP (dále jen Výbor) je rozhodující datum přijetí fyzické žádosti na MHMP, nejpozději do 15. dne 
každého měsíce. Začátek akce musí být naplánován nejdříve 60 dní od jednání Výboru, kterému bude žádost 
předložena, v měsíci následujícím2. V mimořádných a odůvodněných případech lze podat žádost i v kratším 
termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po schválení rozpočtu hlavního města Prahy, akcí 
vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). 
V těchto případech musí být součástí podané žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání. 
Pokud žádost nebude splňovat podmínky popsané výše, bude Výborem vyřazena z dalšího posuzování. 
 
Údaje o žadateli 
Jméno 
 

Příjmení 
 

Datum narození 
 

Obchodní firma (pokud je registrováno v obchodním rejstříku) 
 

IČO 
 

DIČ 
 

Registrace ve veřejném 
rejstříku 

Kým 
 

 Dne 
 

Pod č. 
 

Předmět podnikání 
 
Místo podnikání 
 
Trvalý pobyt: Ulice, číslo 
 

Telefon  
(mobil)  

Obec, městská část 
 

PSČ 
 

E-mail  

Adresa pro zasílání písemností (včetně PSČ) 
 

www stránky 
 

Bankovní spojení - název peněžního ústavu 
 
Číslo účtu žadatele (přiložit kopii dokladu o aktuálním bankovním 
spojení) 
 

Spec., var. symbol 
 

                                                 
1  a) fyzická osoba samostatně výdělečně činná 
   b) fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 
   c) fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
2 Termíny jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
jsou uvedeny na webových stránkách HMP na adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zprav
y_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_
zhmp/index.html. Výbor nezasedá v měsících červenci a srpnu. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.html
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Název akce  

 
Rozpočet akce 
Celkové náklady na realizaci akce v hl. m. Praze / účast na 
mezinárodním veletrhu umění 
(v příloze uveďte položkový rozpis nákladů) 

 Kč 

Předpokládané příjmy z realizace akce  Celkem  Kč 
(v příloze uveďte položkový rozpis příjmů, bez 
předpokládané dotace hl. m. Prahy) 

Z toho ze 
vstupného  Kč 

   Průměrná cena 
vstupenky  Kč 

Bilance rozpočtu 
(náklady minus příjmy)  Kč 
Částka požadovaná po hlavním městě Praze  Kč 
 
Ostatní osoby podílející se na úhradě nákladů na akci 
Uveďte, která právnická nebo fyzická osoba se podílí na úhradě nákladů nebo byla požádána o dotaci na 
uvedenou akci a v jaké výši: 
 
 
 
 
 
 
 
Dosavadní finanční podpora z veřejných rozpočtů 
V předcházejících kalendářních letech jsme obdrželi z veřejných rozpočtů tyto finanční prostředky na akce (např. 
od městských částí, Ministerstva kultury ČR): 
 Kč Název akce 
2014  

 
 

 
 

2015  
 
 
 

 
 

2016  
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Popis akce 
Obsah a cíl akce, zdůvodnění a předpokládaný přínos akce, celkový počet dílčích akcí v jejím rámci. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účel, na který bude individuální dotace použita (v případě přiznání dotace bude tato 
část tvořit přílohu smlouvy). 
 
 
 
 
 
 

 
Doba, v níž bude účelu dosaženo (pouze v jednom kalendářním roce) 
Termín zahájení 
akce 

 Termín ukončení 
akce 

 Rok konání 
akce 

 

Místo realizace akce  
 

 
Odůvodnění žádosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinné přílohy k žádosti: 

1. Podrobný popis projektu, na který bude individuální účelová dotace použita (max. 3 strany). 
2. Samostatný položkový rozpis předpokládaných nákladů a příjmů akce. 
3. Doklad o právní subjektivitě u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku výpis ze 

živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců. 
4. Doklad o aktuálním bankovním spojení (běžná fotokopie smlouvy nebo potvrzení příslušného 

bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu nebo fotokopie výpisu 
z účtu bez finančních údajů).  
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ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 
 

1. Prohlašuji, že mám účetní období, která se (nehodící se škrtněte) 
 

 shodují s kalendářními roky (tedy vždy 1. 1. – 31. 12. příslušného roku), 
 neshodují s kalendářními roky a jsou hospodářským rokem, a to: 

 
 Od Do 
Současné účetní období   
1. předcházející účetní období   
2. předcházející účetní období    

 
 
2. Prohlašuji, 
že nemám nevypořádané závazky vůči státnímu či dalším veřejným rozpočtům, nemám 
nedoplatky na daních ani na veřejném zdravotním a sociálním pojištění. 

UDĚLUJI SOUHLAS 
podle příslušných ustanovení z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se 
zpracováním svých osobních údajů (jména, příjmení, rodného čísla a místa trvalého či 
dlouhodobého pobytu), a to v rámci úkonů souvisejících s projednáváním žádosti 
a poskytnutím finanční podpory hl. m. Prahy – tj. s uvedením osobních údajů na tiskových 
materiálech hl. m. Prahy, určených k projednávání příslušným výborem ZHMP, Radou nebo 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jakož i při pracovní elektronické výměně materiálů a na 
internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání žádosti 
a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl. m. Prahy. Dále po dobu, po kterou má 
hl. m. Praha povinnost dle platné právní úpravy dokumenty obsahující osobní údaje 
zpracovávat/archivovat. 

 
Stvrzuji 
svým podpisem pravdivost údajů uvedených v žádosti, jejích přílohách a v čestných 
prohlášeních. 
  
 
V ………………………………dne 
 
 
 
 
    
_______________________________ 

Podpis žadatele 
či osoby zmocněné jednat za žadatele 

razítko 
 
 
 
    _____________________________ 
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KUL 

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY 

 
    PID  

  

  Odbor kultury a cestovního ruchu      
        

Žádost 
o poskytnutí individuální účelové dotace na 
činnost nebo realizaci akcí v oblasti kultury 
a umění především pro akce konané v hl. m. Praze 
a mezinárodní veletrhy umění. 
žadatel právnická osoba 

     

 
Pro zařazení žádosti na jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch 
a zahraniční vztahy  ZHMP (dále jen Výbor) je rozhodující datum přijetí fyzické žádosti na MHMP, 
nejpozději do 15. dne každého měsíce. Začátek akce musí být naplánován nejdříve 60 dní od jednání 
Výboru, kterému bude žádost předložena, v měsíci následujícím3. V mimořádných a odůvodněných 
případech lze podat žádost i v kratším termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po 
schválení rozpočtu hlavního města Prahy, akcí vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí 
souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). V těchto případech musí být součástí podané 
žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání. Pokud žádost nebude splňovat podmínky 
popsané výše, bude Výborem vyřazena z dalšího posuzování. 
 
Údaje o žadateli4 
Přesný název žadatele (dle dokladu o právní subjektivitě) 
 
Forma právnické osoby5  
 

IČO 
 

DIČ 
 

Registrace ve veřejném 
rejstříku 

Kým 

 Dne 
 

Pod č. 
 

Předmět podnikání 
 
Adresa sídla žadatele: Ulice, číslo 
 

Telefon  
(mobil)  

Obec, městská část 
 

PSČ 
 

E-mail   

Adresa pro zasílání písemností (včetně PSČ) 
 

www stránky 
 

Bankovní spojení - název peněžního ústavu 
 

                                                 
3 Termíny jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
jsou uvedeny na webových stránkách HMP na adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zprav
y_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_
zhmp/index.html. Výbor nezasedá v měsících červenci a srpnu. 
4 Individuální účelová dotace není určena pro organizační složku státu, územní samosprávný celek (tj. obec, město, 
statutární město, městský obvod a městská část) a jím zřízené příspěvkové organizace. 
5 např.: s. r. o., a. s., o. p. s., nadace, spolek apod. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2014_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.html
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Číslo účtu žadatele (přiložit kopii dokladu o aktuálním bankovním 
spojení) 

Spec., var. symbol 
 

  
 
Název akce   

 
Rozpočet akce 

Celkové náklady na realizaci akce v hl. m. Praze / účast na 
mezinárodním veletrhu umění 
(v příloze uveďte položkový rozpis nákladů) 

 Kč 

Předpokládané příjmy z realizace akce  Celkem  Kč 
(v příloze uveďte položkový rozpis příjmů, bez 
předpokládané dotace hl. m. Prahy) 

Z toho ze 
vstupného  Kč 

 Průměrná cena 
vstupenky  Kč 

Bilance rozpočtu 
(náklady minus příjmy)  Kč 
Částka požadovaná po hlavním městě Praze  Kč 
 
Ostatní osoby podílející se na úhradě nákladů na akci 

Uveďte, která právnická nebo fyzická osoba se podílí na úhradě nákladů nebo byla požádána o dotaci na uvedenou 
akci a v jaké výši: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dosavadní finanční podpora z veřejných rozpočtů 

V předcházejících kalendářních letech jsme obdrželi z veřejných rozpočtů tyto finanční prostředky na akce (např. 
od městských částí, Ministerstva kultury ČR): 
 Kč Název akce 
2014  

 
 

 
 

2015  
 
 

 
 

2016   
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Popis akce 
Obsah a cíl akce, zdůvodnění a předpokládaný přínos akce, celkový počet dílčích akcí v jejím rámci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účel, na který bude individuální dotace použita (v případě přiznání dotace bude tato 
část tvořit přílohu smlouvy). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doba, v níž bude účelu dosaženo (pouze v jednom kalendářním roce) 
Termín zahájení 
akce 

 Termín ukončení 
akce 

 Rok konání 
akce 

 

Místo realizace akce  
 

 
Odůvodnění žádosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za žadatele (doložit doklad o tomto oprávnění) 
 
Osoby s podílem v této právnické osobě 
 
Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl, včetně výše tohoto podílu 
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Povinné přílohy k žádosti: 
5. Podrobný popis projektu, na který bude individuální účelová dotace použita (max. 3 strany). 
6. Samostatný položkový rozpis předpokládaných nákladů a příjmů akce. 
7. Výpis z příslušného veřejného rejstříku 

a) u spolků, u kterých z výpisu ze spolkového rejstříku nevyplývá, kdo je oprávněn jednat, 
doložit ověřené stanovy a ověřený zápis ze schůze o volbě statutárního zástupce.  

8. Doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (nevyplývá-li toto oprávnění z výpisu 
z příslušného veřejného rejstříku), včetně oprávnění jednat a uzavírat smluvní vztahy, předloží 
na základě plné moci s ověřením pravosti podpisu, v originále nebo ověřené kopii ne starší 
6 měsíců. 

9. Doklad o aktuálním bankovním spojení (běžná fotokopie smlouvy nebo potvrzení příslušného 
bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu nebo fotokopie výpisu 
z účtu bez finančních údajů).  
 

 
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

 
1. Prohlašuji, že naše účetní období (nehodící se škrtněte) 
 

 jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1. 1. – 31. 12. příslušného roku), 
 nejsou shodná s kalendářními roky a jsou hospodářským rokem, a to: 

 
 Od Do 
Současné účetní období   
1. předcházející účetní období   
2. předcházející účetní období   

 
2. Prohlašuji, 
že nemáme nevypořádané závazky vůči státnímu či dalším veřejným rozpočtům, nemáme 
nedoplatky na daních ani na veřejném zdravotním a sociálním pojištění. 

 
Stvrzuji 
svým podpisem pravdivost údajů uvedených v žádosti, jejích přílohách a v čestných 
prohlášeních. 
 

 
 

 
V ………………………………dne 
 
 
 
     
 
_______________________________ 

Podpis žadatele 
či osoby zmocněné jednat za žadatele 

razítko 
 
 
 
 
    _____________________________ 
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Důvodová zpráva 

 

Rada HMP dne 1. 11. 2016 schválila usnesením č. 2712 zrušení Zásad pro partnerství 
hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu, které byly 
schváleny jako Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2253 ze dne 18. 12. 2012. 
V odůvodněných případech lze poskytnout podporu projektům v oblasti kultury a cestovního 
ruchu formou individuální účelové dotace dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále byly 
usnesením č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 schváleny jako Příloha č. 1 a 2 formuláře žádostí 
o poskytnutí individuální účelové dotace pro oblast kultury a cestovního ruchu zvlášť pro 
fyzickou a právnickou osobu. Usnesením č. 149 ze dne 31. 1. 2017 byla do formulářů žádostí 
o individuální účelovou dotaci přidána povinnost podávat žádost v přesně určeném 
časovém předstihu před samotnou realizací projektu. Usnesením č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 
byl ve formulářích o individuální účelovou dotaci upraven termín podání žádosti a bylo 
specifikováno, že dotace je určená na činnost nebo realizaci akcí konaných na území 
hl. m. Prahy. Dále bylo do formulářů žádostí o individuální účelovou dotaci přidáno 
upozornění, že individuální účelová dotace není určena pro organizační složku státu, územní 
samosprávný celek (tj. obec, město, statutární město, městský obvod a městská část) a jím 
zřízené příspěvkové organizace. Usnesením č. 1983 ze dne 15. 8. 2017 byl ve formulářích 
o individuální účelovou dotaci v oblasti cestovního ruchu zaktualizován vzor čestného 
prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“. 

Vzhledem k požadavku Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP umožnit finanční podporu galeriím účastnícím se na 
mezinárodních veletrzích umění a prezentovat tak hl. m. Prahu v zahraničí zejména v roce 
2018 (pro další léta bude tato účast umožněna v rámci grantového řízení), je ve formulářích 
žádostí o individuální účelovou dotaci v oblasti kultury, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení, upraven název žádosti takto: 

Původně: „Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace na činnost nebo realizaci akcí 
v oblasti kultury a umění konané na území hl. m. Prahy“ 
Nyní: „Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace na činnost nebo realizaci akcí 
v oblasti kultury a umění především pro akce konané v hl. m. Praze a mezinárodní veletrhy 
umění.“ 

Z tohoto důvodu je Radě HMP předložena revokace usnesení č. 2712 ze dne 1. 
11. 2016.  

 
 
 
 
Příloha č. 1 důvodové zprávy 
Usnesení č. 1983 ze dne 15. 8. 2017. 



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 1983 

ze dne  15.8.2017 

k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad 
pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu ve 
znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 

1653 ze dne 27. 6. 2017 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro 
partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu ve 
znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 a usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 tak, že v příloze č. 2 revokovaného usnesení bude 
vyměněnou obou žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti cestovního 
ruchu (pro fyzickou i právnickou osobu) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu 
”de minimis„, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení. Na základě výměny 
formuláře Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu ”de minimis„ bude vynechán 
bod 1 z čestných prohlášení žadatele v příloze č. 2 revokovaného usnesení u obou 
žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu (pro fyzickou 
i právnickou osobu), dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  realizovat ustanovení bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 1.9.2017 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 Předkladatel: radní Wolf  
Tisk: R-26503  
Provede: MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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