Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 24/43
ze dne 18.2.2021
k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace Kreativní Praze, z.ú. v roce
2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace v celkové výši 3.500 tis. Kč z
běžných výdajů kap. 06, OdPa 3319, ORG 0096216000000 pro Kreativní Prahu,
z.ú., se sídlem Staroměstské náměstí 4/1, PSČ 110 00, Staré Město, IČO:
09483489 v roce 2021 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

2.

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.2.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9014
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/43 ze dne 18. 2. 2021

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/43 ze dne 18. 2. 2021

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

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

KUC MHMP

0096208000000 Běžné výdaje - kultura

3319

00000000

0662

-500,00

KUC MHMP

0096216000000 Kreativní Praha, z.ú.

3319

00000000

0662

-3 000,00

KUC MHMP

0096216000000 Poskytnutí individuální dotace Kreativní Praze, z.ú.
Celkem

3319

120

0662

3 500,00
0,00

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

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/43 ze dne 18. 2. 2021

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021
Poř.
č.

23

Žadatel

Název projektu

Kreativní Praha, z.ú. Staroměstské Strategické plánování v kultuře, rozvoj kulturních a
náměstí 4/1, Praha 1, IČO : 09483489 kreativních odvětví a pro širokou veřejnost rozvoj
kultury v lokalitách a v jednotlivých komunitách

položka

5229

Celkové náklady
projektu
Kč
9.829.000

Požadovaná
částka
Kč
3.500.000

RHMP

Kč

ZHMP

Kč

Ústav Kreativní Praha žádá o dotaci na zajištění kontinuity koncepčního kulturního plánovaní v hl. m. Praze, především na realizaci metodiky mapování pražské kultury,
zmapování pražských kulturních a kreativních odvětví, pražské kulturní infrastruktury a kulturních akcí dle metodiky Pražské kulturní mapy, dále na realizaci pražské
kulturní politiky formou pořádání participativních setkání, na organizaci vzdělávacích seminářů a workshopů v Pražském kreativním centru, na tvorbu koncepce a pilotní
realizaci projektů na podporu komunitní kultury a na zapojení do mezinárodních sítí v oblastech rozvoje kultury. Žadatel žádá o podporu HMP poprvé. U tohoto projektu se
uplatňuje bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53 odst. 2 písm. e) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3 písm. b), odst. 5 písm. b), c),
d), e) a f) a odst. 7 Nařízení.
Účel: technické zajištění projektu, produkční náklady, nájem sálu, náklady na externí odborníky, mzdové náklady, náklady na odborné expertízy, náklady na právní služby,
náklady na účetní služby, náklady na cestovné, nájem kanceláří, nákup spotřebního materiálu, autorské honoráře externích umělců a lektorů, náklady na propagaci, náklady
na údržbu webu projektu
Odůvodnění, proč nebylo požádáno o grant: Žadatel nemohl podat žádost o grant jednak proto, že uzávěrka grantů na rok 2021 byla ke dne 2.9.2020 a subjekt vznikl až
4.9.2020 a rovněž předmět jeho činnosti nelze zařadit do žádného z oborů grantů v oblasti kultury, které jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování jednoletých a víceletých
účelových dotací – grantů hl. M. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2021.
Odborné hodnocení I: 82 bodů. „V této době je pro hlavní město Praha zcela zásadní kulturní strategické plánování a s ním i určitá odvaha ke změně. K tomu HMP potřebuje
objektivní, aktuální informace o kulturní infrastruktuře, jednotlivých odvětvích, rozvoji nových subjektů, zvyklostech publika i jeho demografickém složení a také informace
o celkovém kulturním chování obyvatel Prahy. Kulturní politika hlavního města totiž nyní musí nejen vycházet z relevantních dat a znalostí území, ale do jisté míry také
vizionářsky určovat směřování kulturního rozvoje hlavního města (podle dokumentu OECD ze září 2020 (Kulturní šok: covid-19 ve vztahu ke kulturním a kreativním
průmyslům) patří kulturní a kreativní průmysly v zemích OECD k sektorům nejvíce zasaženým současnou krizí). Projekt Kreativní Praha má jasnou metodiku, je kvalitně
zpracovaný, se silnou profesionální základnou a jasnou vizí; patrný je potenciál stát se nezastupitelným kulturním think tankem. Doporučuji.“

Odborné hodnocení II: 83 bodů. „Strategické plánování a rozhodování na základě relevantních informací, dat a analýz je nezbytným předpokladem dlouhodobého
udržitelného rozvoje každého oblasti, Kreativní a kulturní odvětví nevyjímaje. Takových podkladů bylo ale dosud na úrovni hl, města Prahy doposud nedostatek, stejně jako
příležitostí pro vzdělávání manažerů, podnikatelů a dalších aktérů v kreativních oborech. Tým Kreativní Prahy tuto unikátní službu nabízí, a ještě před zformováním do
samostatné právní osobnosti dokázal, že ji dokáže na vysoké úrovni zajistit.
Pokračování a rozvoj svých aktivit žadatel strukturovaně a přehledně popsal v kvalitně zpracovaném projektu. Kapacity a rozpočet jsou naplánovány v rozsahu a podobě
odpovídající zamýšleným cílům. Projekt proto doporučuji podpořit v maximální možné míře dle možností rozpočtu hl. m. Prahy.“

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy je tímto materiálem předkládán návrh na
poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace pro zapsaný
ústav Kreativní Praha, z.ú., se sídlem Staroměstské náměstí 4/1, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 09483489.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 2M/38 ze dne 11. 6. 2020 založilo ústav Kreativní
Praha, z. ú., za účelem plánování a podpory rozvoje hl. m. Prahy v oblasti kreativních odvětví,
kultury a vzdělávání, čímž samo o sobě deklarovalo jeho vyjímečný přínos pro hl. m. Prahu.
Činnost Kreativní Prahy, z.ú., podstatně zvýší konkurenceschopnost Prahy založenou na znalostní
ekonomice a inovacích a průběžně bude naplňovat dlouhodobé cíle hl. m. Prahy stanovené
Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy, především pak:
o posílení významu Prahy jako středoevropské metropole kultury a vzdělanosti.
Razantní zvýšení kulturní výměny s hlavními městy sousedních států ( s
Bratislavou, Berlínem a Vídní),
o posílení kulturní spolupráce Prahy s partnerskými městy v zahraničí - podpora
významu Prahy jako mezinárodního kulturního centra,
o zavedení podpory lokálních kulturních center a kulturních projektů mimo centrum
města - podpora občanů při pořádání kulturních a sousedských akcí po celé Praze.
Poskytnutím finančních prostředků ústavu Kreativní Praha, z.ú., v roce 2021 budou realizovány
především následující aktivity, výrazně zaměřeny na veřejný zájem v kultuře na území hl. m. Prahy
:
1. Strategické plánování v kultuře, jehož cílem je dlouhodobý sběr kvantitativních a
kvalitativních dat o kulturní infrastruktuře, kulturních a kreativních odvětvích, publiku a
kulturním chování obyvatel, což je hlavním předpokladem pro rozhodování v oblasti
kultury na základě co nejvíce relevantních informací.
2. Rozvoj kulturních a kreativních odvětví, jejichž podpora je pro konkurenceschopnou
pražskou ekonomiku klíčová.
3. Kultura v lokalitách, jejímž cílem je rozvíjet lokální identitu a umožňovat dostatečný
přístup ke kulturní a kulturně-komunitní nabídce co nejširšímu počtu obyvatel. Tato
nabídka by měla obsahovat program zohledňující každodenní potřeby obyvatel v
lokalitách, kultivaci vztahu k místu a rozvíjení vzdělanosti, kulturního rozhledu a
smysluplného trávení volného času.
Dále bude rovněž zajištěna kontinuita koncepčního kulturního plánování v hl. m. Praze, především
pak:

•
•
•

naplňování strategických cílů schváleného Strategického plánu hl. m. Prahy (usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016) v oblasti kultury, vzdělávání a
podpory podnikání,
realizace projektů schváleného Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl. m.
Prahy (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3197 ze dne 19. 12. 2017) v oblasti kultury,
vzdělávání a podpory podnikání,
naplňování schválené Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (usnesení Zastupitelstva hl.
m. Prahy č. 28/104 ze dne 15. 6. 2017) a její průběžná aktualizace a rozpracování do
akčních plánů.

Obsahovým “gró” Kreativní Prahy, z.ú., bude také kontinuální práce s daty, jejich vyhodnocování
a tím umožnění představitelům hl. m. Prahy rozhodovat v oblasti kultury na základě podložených
informací.
Kreativní Praha,z.ú. existuje v právní formě zapsaného ústavu. Hl. m. Praha, jako jediný
zakladatel, nemá doposud nastavena jasná pravidla přístupu k této právní formě a z tohoto důvodu
a také vzhledem k reálnému zahájení činnosti ústavu k lednu 2021 jsou finanční prostředky na
financování ústavu Kreativní Praha, z. ú. alokovány v kapitole 06 – KUC MHM, Kreativní Praha
z. ú. (3 000 tis. Kč). Na financování v roce 2021 je zapotřebí 3 500 tis. Kč a proto je Radě hl. m.
Prahy předkládán návrh na snížení běžných výdajů - KUC MHMP- ORG 0096208000000, ORJ
0662, § 3319 – běžné výdaje – kultura (pol. 5169) o 500 tis. Kč za současného zvýšení KUC
MHMP – Kreativní Praha z. ú., ORG 00962016000000, ORJ 0662, UZ 120 § 3319 pol. 5169.
Kreativní Praha, z.ú. nemohla podat žádost o grant jednak proto, že uzávěrka grantů na rok 2021
byla ke dne 2.9.2020 a subjekt vznikl až 4.9.2020 a rovněž předmět jeho činnosti nelze zařadit do
žádného z oborů grantů v oblasti kultury, které jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování
jednoletých a víceletých účelových dotací – grantů hl. M. Prahy v oblasti kultury a umění v roce
2021.
Z hlediska pravidel upravujících veřejnou podporu se jedná o veřejnou podporu, avšak slučitelnou
s vnitřním trhem. Je zde uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje dle čl. 53 odst. 2 písm.
e) a odst. 5 písm. b), c), d), e) a f) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, za
splnění podmínek odst. 3 písm. b). Podpora je poskytována podle čl. 53 odst. 7, kdy jde o podporu,
která nepřesahuje částku nezbytnou k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku
za příslušné období. Individuální účelové dotace v režimu blokových vyjímek na léta 2021 – 2022
do výše 50 mil. Kč byly Evropské komisi oznámeny prostřednictvím Úřadu na ochranu
hospodářské
soutěže
:
https://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/informace_z_odboru_kultury/informace_z_odboru_kultur
y-usnesenim_rady_hmp_schvalene_upravene.html

Zpracovatel dále uvádí, že byl dodržen postup dle Článku IV. odst.3 Zásad, tj. bylo ověřeno, že
žádost splňuje formální náležitosti a rovněž byla věcně posouzena dvěma extérními hodnotiteli.
Zpracovatel rovněž podotýká, že tento způsob financování daného subjektu, kdy finanční
prostředky budou sloužit k pokrytí provozních ztrát, se navrhuje pro rok 2021 výjimečně než

bude během daného roku dořešena případná změna právní formy subjektu a s tím související
způsob jeho financování. Veřejnoprávní smlouvu navrhujeme uzavřít na období od 1.1.2021 do
31.12.2021, byť dle čl. I bod 3 Zásad se „přednostně poskytují dotace na činnosti a služby, které
budou teprve probíhat, tj. nikoliv zpětně“.
Tato důvodová zpráva je shodná pro Radu hl. m. Prahy i Zastupitelstvo hl. m. Prahy.¨
Příloha č. 1 důvodové zprávy – usnesení RHMP číslo 254 ze dne 15.2.2021

Příloha č. 1 důvodové zprávy

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 254
ze dne 15.2.2021
k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace ústavu
Kreativní Praha, z.ú. v roce 2021
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

souhlasí
1.

s poskytnutím neinvestiční účelové individuální dotace v celkové výši 3.500 tis. Kč
z běžných výdajů kap. 06, OdPa 3319, ORG 0096216000000, UZ 120 pro Kreativní
Prahu, z.ú., se sídlem Staroměstské náměstí 4/1, PSČ 110 00, Staré Město,
IČO: 09483489 na zajištění provozu v roce 2021 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

2.

se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální
dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. radní MgA. Haně Třeštíkové
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto
usnesení
Termín: 18.2.2021

2. MHMP - KUC MHMP
1. po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy podepsat Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 25.2.2021
3. MHMP - ROZ MHMP
1. po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy realizovat rozpočtové opatření dle
bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 22.2.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní MgA. Hana Třeštíková
R-39041
radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - KUC MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

