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ROZPOČET 2021 
KREATIVNÍ PRAHA, z. ú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Kreativní Praha, z. ú. 
 

 
Kreativní Praha, z. ú. 
se sídlem Staroměstské náměstí 4/1, Staré Město, 110 00, Praha 1 
IČO: 094 83 489 
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka U 901 

2 

Úvod 

 
Rok 2021 je rokem plným výzev nejen pro Kreativní Prahu, z. ú., ale i pro kulturu jako celek. Kulturní 
a kreativní odvětví (KKO) patří mezi sektor nejvíce zasažený současnou pandemickou situací 
a zranitelnost sektoru nepochybně zasáhne i rozvoj Pražského kreativního centra a s ním spojené 
hospodaření organizace Kreativní Praha, z. ú. Z toho důvodu je potřeba k tvorbě rozpočtu na rok 2021 
přistoupit konzervativněji a s vědomím možných budoucích rizik. 
 
Hlavním cílem organizace na rok 2021 je definovat své místo hlavního strategického pracoviště 
zabývajícího se městským rozvojem KKO a společně s odbory MHMP vytvořit systematický 
a srozumitelný systém podpory ve výše zmíněných oblastech.  
 
Ten bude v příštích letech orámován kulturní politikou a tzv. Pražským kulturním fórem (viz níže), které 
by mělo otevřít dlouhodobou spolupráci nad rozvojem kultury a KKO v Praze. 
 
K dosažení tohoto cíle bude směřovat Kreativní Praha, z. ú. formou rozvoje 6 strategických oblastí: 

- Analytická a datová činnost v oblasti kultury a KKO 
- Tvorba a naplňování Pražské kulturní politiky 
- Vzdělávání a osvěta v oblasti KKO 
- Rozvoj kultury v lokalitách 
- Mezinárodní síťování v oblasti KKO 
- Rozvoj organizace a prostoru Pražského kreativního centra. 

 
Struktura dokumentu představuje postupně: 

1) Souhrnný položkový rozpočet organizace na rok 2021 (str. 3) 
2) Popis výše zmíněných oblastí ve vztahu k jednotlivým rozpočtovým položkám (str. 4) 
3) Podrobný položkový rozpočet, včetně specifického popisu konkrétních položek (str. 9) 
4) Příležitosti dalšího financování (str. 12) 

 
Cílem dokumentu je dopodrobna seznámit správní a dozorčí radu zapsaného ústavu s jednotlivými 
položkami rozpočtu. 
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1) Souhrnný položkový rozpočet organizace na rok 2021 
 
Na začátku roku 2021 zasáhly kromě nejistoty spojené s pandemií COVID-19 i 2 specifické události, 
které nebylo možné předjímat v rozpočtovém výhledu tvořeném v roce 2020: 

- Zvýšení nákladů na úklid společných chodeb a dvorku PKC z 15 000 na 90 000 Kč/měsíc 
ze strany správcovské agentury Liga-servis, s.r.o. 

- Nemožnost uzavření smlouvy o zápůjčce drobného hmotného majetku ze strany IPR Praha 
Z těchto 2 důvodů byly plošně sníženy náklady na většinu plánovaných služeb, tak aby došlo k pokrytí 
základních parametrů pro rozvoj PKC (vybavení zasedacích místností), a tak aby bylo možno ze strany 
Kreativní Praha, z. ú. dostát smluvním závazkům vůči správcovské agentuře. Z důvodu plošného 
snížení nákladů a nejistoty ohledně platební schopnosti podnájemníků PKC není v první polovině roku 
2021 aktivně počítáno s využitím základního vkladu zapsaného ústavu, který tak slouží jako rezerva. 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – KREATIVNÍ PRAHA (2021) v tis. Kč 

TRŽBY CELKEM 6 361 

nájem a služby Skautský institut (dle smlouvy) 2 618 

nájem partneři PKC (90% obsazenost) 2 931 

časové rozlišení 444 

Pražské kulturní fórum 368 

NÁKLADY CELKEM – z toho vybrané položky 9 861 

Spotřebované nákupy, z toho:  
spotřební materiál (501) 36 

spotřeba energie (502) 0 

Služby, z toho:  
opravy a udržování (511) 35 

cestovné (512) 10 

náklady na reprezentaci (513) 26 

nájemné a služby (nebyt. prostor) (518) 3 975 

úklid (518) 48 

honoráře exter. umělců/lektorů (518) 313 

propagace (518) 359 

ostatní náklady (518) – server, hosting 40 

ostatní náklady (518) – internet (r) – web 70 

ostatní náklady (518) – právní služby 110 

ostatní náklady (518) – účetní služby 126 

ostatní náklady (518) – IT 115 

ostatní náklady (518) – provoz, technické zajištění PKC 173 

ostatní náklady (518) – členství v zahraničních organizacích 27 

ostatní náklady (518) – odborné analýzy a průzkumy 571 

Osobní náklady, z toho:  
mzdové náklady (521 030x) 2 662 

ostatní osobní náklady (521 031x) 0 
zákonné soc. pojištění (524) 905 

Ostatní náklady  
Ostatní provozní náklady (548) 16 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 

Drobný dlouhodobý majetek (558) 245 

Daň z příjmů (591) 0 

HOSPODÁŘSKÝ   VÝSLEDEK -3 500 

*) Neinvestiční příspěvek (672)  3 500 

Rozdíl (Hospodářský výsledek – účet 672) 0 

Hospodářský výsledek 2021 -177 

Základní vklad 1 000 
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2) Popis strategických oblastí ve vztahu k rozpočtovým položkám 
 
Zapsaný ústav Kreativní Praha disponuje 2 dominantními zdroji příjmu: 

a) neinvestiční účelovou dotací (3 500 tis. Kč) a 
b) příjmy z provozu Pražského kreativního centra (5 549 tis. Kč). 

V roce 2021 k těmto položkám přibyla i finanční alokace z analýzy rozvoje kultury v lokalitách, jež bude 
účetně využita právě v letošním roce. Prvních 5 oblastí se svou rozpočtovou alokací vychází z Usnesení 
ZHMP číslo 24/43 ze dne 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 
Kreativní Praze, z. ú. v roce 2021. Poslední oblast – rozvoj organizace a Pražského kreativního centra 
je pak rozvíjeno z příjmů získaných z provozu a rozvoje PKC. 

Následující podrobnější popis rozpočtové skladby je rozdělen do kapitol korespondujících se 
strategickými oblastmi Kreativní Prahy, z. ú. 
 

a) Analytická a datová činnost v oblasti kultury a KKO 
Analýza dostupných statistických a dalších odborných dat a informací v oblasti kulturní 
infrastruktury, mapování KKO, kulturních akcí a kulturního chování obyvatel, zajišťování 
dostupnosti pražské kulturní mapy široké veřejnosti; 

 
V rámci této oblasti bude dotace použita na realizaci metodiky mapování pražské kultury, tedy 
zmapování:  

- pražských kulturních a kreativních odvětví 
- pražské kulturní infrastruktury 
- pražských kulturních akcí 

Systematické zmapování kulturních zařízení, akcí i samotných kulturních a kreativních odvětví je 
klíčové pro veškerou analytickou a strategickou práci v oblasti rozvoje kultury.  

Praha jako kulturní metropole České republiky dlouhodobě postrádá analytický nástroj k rozvoji svého 
kulturního prostředí. Absence relevantní datové základny pak vede k zanedbání kulturního potenciálu 
a potenciálního rozvoje KKO. Zprostředkovaně tak kultura není vnímána jako prioritní oblast. Nutnost 
analýzy kultury je obsažena jak v koncepci kulturní politiky hl. m. Prahy, tak v Strategickém hl. m. 
Prahy. 

V rámci této aktivity bude rovněž usilováno ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu (KUC-
MHMP) o získání 2 projektů v rámci Výzvy č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV. V rámci této 
aktivity budou alokovány prostředky na právní a konzultační služby nad rámec dotace (viz podrobný 
položkový rozpočet). 

 
Náklady (v tis. Kč): 

a)  Analýza dostupných statistických a dalších odborných dat a informací v oblasti kulturní infrastruktury, 
mapování KKO, kulturních akcí a kulturního chování obyvatel, zajišťování dostupnosti pražské kulturní 
mapy široké veřejnosti; 684 

z toho: mzdové náklady na koordinaci 0,5 HPP 360 

  náklady na odborné expertízy, analýzy a datové zdroje 196 

  náklady na propagaci 79 

  náklady na web projektu 49 
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b) Tvorba a naplňováním Pražské kulturní politiky 
 

Formulace a návrhy cílů hl. m. Prahy v oblasti kultury, průběžná diskuse s veřejností nad kulturní 
politikou a participace veřejnosti v této oblasti; 

 
Rok 2021 je posledním rokem platnosti vrcholného strategického dokumentu v oblasti kultury – 
koncepce kulturní politiky. Rovněž v tomto roce bude schvalována Státní kulturní politika České 
republiky. Zapsaný ústav Kreativní Praha zrealizuje v návaznosti na tvorbu pražské kulturní politiky 
participativní akce s cílem zahrnout odbornou veřejnost do tvorby rozvojových oblastí pražské kultury 
a KKO.  
 
Náklady (v tis. Kč): 

b)  Formulace a návrhy cílů hl. m. Prahy v oblasti kultury, průběžná diskuse s veřejností nad kulturní 
politikou a participace veřejnosti v této oblasti;  614 

z toho: náklady na právní služby 50 

  mzdové náklady na koordinaci 0,5 HPP 360 

  náklady na účetní služby 30 

  náklady na odborné expertízy 149 

  náklady na propagaci 25 

Pražské kulturní fórum  

Jednou z akcí souvisejících s přípravou kulturní politiky bude organizace Pražského kulturního fóra, 
třídenního dubnového diskusního panelu s mezinárodní účastí, jehož výstupy budou tvořit kostru 
výsledného dokumentu. Během podzimu 2021 ve finálním stádiu přípravy dokumentu proběhne 
rovněž participativní představení kulturní politiky odborné veřejnosti. 
 

b)  Pražské kulturní fórum (v tis. Kč) 368 

z toho: Náklady na koordinaci Pražského kulturního fóra 33 

   Zajištění mezinárodního programu 25 

  Honoráře zahraničních expertů 65 

  Produkční zajištění 45 

  Zajištění technického řešení  49 

 Tvorba prezentačních materiálů – střih, hudba, postprodukce, microsite se záznamy 40 

 Náklady na propagaci 35 

 Náklady na odborné expertízy 20 

 Honoráře moderátorů (8xmoderace) 55* 

 Náklady na reprezentaci 6 
*jedná se o horní hranici nákladů, které budou sníženy o náklady na interní moderátory dle dostupnosti 
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c) Vzdělávání a osvěta v oblasti KKO 
 

Zajišťování vzdělávání v rozvoji KKO, a to zejména prostřednictvím organizace vzdělávacích 
seminářů ve spolupráci s partnery, pořádání přednášek a workshopů v oblasti kultury a rozvoje KKO 

 
V rámci této oblastí zapsaný ústav Kreativní Praha zorganizuje letní cyklus celkem 6 kulturně-
vzdělávacích seminářů a workshopů v oblasti KKO v Pražském kreativním centru. Tyto workshopy 
budou navázány na spolupráci s partnerskými organizacemi sídlícími v Pražském kreativním centru 
a budou reflektovat současná témata v oblasti KKO. Témata budou přizpůsobena aktuální situaci. 
Ta bude ovlivněna rovněž implementací národní strategické dokumentace v oblasti KKO. 
 
Rámcový výčet seminářů:  

1) Finanční nástroje podpory pro pražské KKO  
2) KKO a veřejný prostor  
3) Kreativní ekonomika  
4) Vzdělávání v KKO  
5) Art and Tech  
6) Kreativní centra a postavení na evropském trhu 

Kapacita jednotlivých seminářů bude omezena. Nicméně každý z šesti odborných workshopů bude 
zaznamenáván a dohromady tak bude kromě offline seminářů vznikat tzv. online „creative lab“ pro 
profesionály z KKO a studenty vysokých škol, který bude přístupný na webu kreativnipraha.eu.  

Náklady (v tis. Kč): 
c)  Zajišťování vzdělávání v rozvoji KKO, a to zejména prostřednictvím organizace vzdělávacích seminářů 
ve spolupráci s partnery, pořádání přednášek a workshopů v oblasti kultury a rozvoje KKO;  1 129 

z toho: mzdové náklady na produkci 0,75 HPP 540 

  autorské honoráře externích lektorů 168 

  náklady na propagaci 46 

  nájem kanceláří 112 

  nájem sálů 176 

  technické zajištění projektu 87 

 
 

d) Rozvoj kultury v lokalitách 
 

Koncepce a pilotní realizace projektů na podporu komunitní kultury 

 
Na základě výstupu strukturovaných rozhovorů se zástupci městských částí v oblasti rozvoje lokální 
kultury bude vytvořena metodika rozvoje lokální kultury, která bude odpilotována na vybrané městské 
části. Díky projektu bude sjednoceno názvosloví, pojmy a standardy nutné pro základní podporu 
lokální kultury. 
Výsledek spolupráce mezi hl. m. Prahou, Kreativní Prahou a vybranou městskou částí bude 
prezentován ve veřejném prostoru a bude sloužit jako přenositelný příklad dobré praxe využitelný pro 
ostatní MČ. 
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Náklady v rámci neinvestiční účelové dotace (v tis. Kč): 

d)  Koncepce a pilotní realizace projektů na podporu komunitní kultury 551 

z toho: mzdové náklady na koordinaci 0,5 HPP 360 

  náklady na propagaci 46 

  nájem sálů 65 

  náklady na právní služby 40 

  náklady na účetní služby 40 

 
Náklady nad rámec neinvestiční účelové dotace (v tis. Kč): 

d)  Koncepce a pilotní realizace projektů na podporu komunitní kultury 444 

z toho: mzdové náklady na zpracování materiálů z MČ 280 

 služby 164 

 
 

e) Mezinárodní síťování v oblasti KKO 
 
Zapojení do evropských sítí v oblastech rozvoje kultury a KKO 

 
Kromě standardního propojování mezi partnery Kreativní Prahy v rámci Pražského kreativního centra 
bude dotace použita na rozvoj vytvoření virtuální sítě partnerů Kreativní Prahy, tedy klíčových 
organizací ze soukromého, vzdělávacího a veřejného sektoru v oblasti KKO a nastavení dlouhodobé 
spolupráce mezi jimi a Kreativní Prahou. Tato spolupráce založená na sdílení informací, kontinuálním 
sběru potřeb a spolupráci na celoměstských projektech má za cíl zařadit hl. m. Prahu na nejen na 
kulturní mapu Evropy, ale především jako lídra v rozvoji KKO.  

Náklady (v tis. Kč): 

e)  Zapojení do evropských sítí v oblastech rozvoje kultury a KKO 522 

 z toho: náklady na cestovné 120* 

  mzdové náklady na koordinátora mezinárodního partnerství 0,5 HPP 360 

  členství v ECB network 22 

  náklady na účetní služby 20 
*bude upraveno ve vztahu k aktuální pandemické situaci 

 
 

f) Rozvoj organizace a prostoru Pražského kreativního centra 

Pražské kreativní centrum 

PKC chce fungovat jako zastřešující prostor pro různé typy organizací či platforem, ať už jde 
o organizace kulturní, vzdělávací nebo zaměřené na kreativní rozvoj města. PKC chce být nejen místem 
umožňujícím soustředěnou práci, ale také inspirativním prostorem umožňujícím vznik nových 
partnerství, pracovních skupin nebo projektů. PKC chce nově taková partnerství aktivně podněcovat 
a vyhledávat vhodné partnery do budoucna i mimo současné prostory PKC. 
 
Pražské kreativní centrum je vlajkovým projektem dočasného využití majetku kulturně-vzdělávacími 
aktivity. Charakter historické budovy s sebou nese kromě nezpochybnitelných benefitů v podobě 
lokality z pohledu nákladů i limity (např. nemožnost vytopení vybraných prostor), což vyžaduje 
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průběžné investice do oprav, vybavení a redesignu „postkomunistických úprav“ (viz podrobný 
položkový rozpočet). 

Vizuální identita 

Kreativní Praha a Pražské kreativní centrum musí být srozumitelnými pojmy nejen pro veřejnost 
a příjemce jejich služeb, ale i pro samotné hlavní město a jeho představitele. K tomu pomůže 
sjednocení vizuální identity, způsobu prezentace a vytvoření navigačního systému uvnitř PKC, který 
srozumitelně propojí Skautský institut a ostatní podnájemníky v rámci Radničních domů. 

Kreativní inkubátor 

Jedním z pilotních projektů Kreativní Prahy je příprava projektu inkubátoru pro kreativní odvětví, 
tj. sdílené infrastruktury především pro instituce z oblasti vývoje počítačových her, animace či 
ostatních oborů spojených s novými médii. V první polovině roku bude ve spolupráce s PŘI-MHMP 
rozpracován projektový záměr. 

Negrelliho viadukt 

Kreativní Praha, z. ú. je členem komise pro výběr nájemců provozujících vestavby oblouků Negrelliho 
viaduktu společně s TCP a.s., KUC MHMP, HOM MHMP, Viadukt z. s., Městskou částí Praha 8 a členy 
určenými gesčními náměstky a radním. 
 
Náklady (v tis. Kč): 

e)  Provoz a rozvoj Pražského kreativního centra a Kreativní Prahy, z. ú.  5 549 

z toho: spotřební materiál 36 

  nájemné a služby PKC 3 622 

  ostatní služby 397 

  Mzdy (2 HPP – programový manažer + technický produkční) 1 233 

 drobný hmotný majetek 245 

  ostatní provozní náklady 16 
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3) Podrobný položkový rozpočet, včetně specifického popisu 
konkrétních položek 

 
TRŽBY 

 
NÁKLADY 

položka V tis. Kč popis 

nájem a služby Skautský 
institut (dle smlouvy) 

2 618 
Na základě platné podnájemní smlouvy 009/ND/12/2020 při 100% plnění a 
dohodě o podnájmu sdílených prostor. 

nájem partneři PKC 
(90% obsazenost) 

2 931 

Na základě platných podnájemních smluv s 22 partnery PKC při celkové 
průměrné 90% obsazenosti kancelářských prostor. 90% obsazenost byla 
zvolena na základě zkušenosti z provozem z minulých 3 let v kombinaci 
s aktuální situací ohledně poptávky po fyzických prostorech. 
Při 100% obsazenosti všech kancelářských ploch po celý rok je horní potenciál 
příjmu s nájmu 3 257 712 Kč. (viz příloha č. 1) 

Časové rozlišení 444 
Přeúčtovaný příjem z objednávky „analýza nástrojů podpory kultury 
v lokalitách MČ v hl. m. Praze“ 

Pražské kulturní fórum 368 
Na základě objednávky KUC-MHMP – uspořádání mezinárodního kulturního 
fóra v rámci přípravy pražské kulturní politiky. 

položka V tis. Kč popis 

Spotřebované nákupy   

spotřební materiál 36 

- Jedná se o sníženou částku standardní roční objednávky spotřebního 
materiálu s ohledem na plánované nižší využití společných prostor 
PKC. (kompletní seznam viz příloha č. 2 – seznam kancelářských 
potřeb pro rok 2021) 

spotřeba energie 0  

Služby   

opravy a udržování 35 

- Odhadovaná výše ad hoc oprav spotřebičů ve Pražském kreativním 
centru (kávovary, myčky, tiskárna apod.). Snížený odhad stanoven 
dle průměru z 2018-2020 s přihlédnutím na pandemickou situaci a 
nižší míru využívání spotřebičů. 

cestovné 10* 
- Snížený objem prostředků na cestovné vzhledem k aktuální situaci. 

Rezerva 10 tisíc pro případ účasti na pravidelných platformách 
v rámci ČR na konci roku 2021. 

náklady na reprezentaci 26 

- 6 x 1 000 Kč letní cyklus online workshopů k KKO 
- 5 000 Kč participativní setkání ke kulturní politice září 2021 
- 9 000 Kč podzimní opening PKC 
- 6 000 Kč tří denní občerstvení pro panelisty CAMP 

nájemné a služby 
(nebyt. prostor) 

3 975** 

- Na základě výpočtového listu platného od 01/2021 (viz příloha č.3) 
vystaveného 25.1.2021 byla na základě čl. V. odst. 3 „Nájemce se 
zavazuje přistoupit na zvýšení zálohy uvedené ve výpočtovém listu, 
bude-li toto zvýšení ospravedlnitelné…“ nájemní smlouvy č. 
NAN/35/04/009949/2020 vznesen dotaz na zdůvodnění navýšení 
poplatků za úklid chodeb z 15 000 Kč na 90 000 Kč v době, kdy PKC je 
zavřeno. 

úklid 48 - Úklid interiéry 4 000/měsíc 

honoráře 
exter. umělců/lektorů 

313*** 

- Cyklus 6 workshopů k KKO: 
- 1 cyklus = součet honorářů 15 000 Kč 
- program PKC podzim/zima sezóna – 78 000 Kč 
- Pražské kulturní fórum: 

a) Mezinárodní přispívající – 65 000 Kč (4x600 EUR) 
b) Moderace – 55 000 Kč 
c) Zajištění mezinárodních speakerů – 25 000 Kč 
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propagace 359 

- 196 000,- propagační materiály, PR, grafika, marketingový pracovník 
(viz rozpad IUD) 

- 100 000,- grafický manuál Kreativní Praha + PKC (práce s logotypem, 
základní barevnost, zakázané zacházení, práce s další typografií, 
návrh základních výstupů – vizitky, hlav. papír, šablony na určité 
dokumenty a obálky k nim, grafický návrh podpisů v mailu, šablony 
pro text dokumenty (Word, Power Point), šablony pro sociální sítě 
(Fcb, Instagram) 

- 28 000,- kompletní grafický návrh informačního systému budovy 
PKC, značení outdoor, vchod, patra, místnosti 

- 35 000,- Pražské kulturní fórum: PR, grafické práce, sociální sítě, 
program, šablony, online prezentace, zpracování infografik 
ke zpracovaným datům 

ostatní náklady – server, 
hosting 

40 
- Souhrnná částka za maily, hosting webů, servery (odhad ceny 

serveru) 

ostatní náklady – web 70 

- 55 000,- webová prezentace a správa webu (web propojí informace 
o Kreativní Praze a Kulturní politice hl. m. Prahy) 

- 15 000,- microsite se sestřihanými videy Pražského kulturního fóra 
a seznámením s procesem pražské kulturní politiky a budoucí 
implementace 

ostatní náklady – právní 
služby 

110 

- 4x25 000,- expertní hodnocení projektových žádostí do inovačního 
partnerství 

- 10 000,- ad hoc konzultace k průběžným projektům nad rámec 
odbornosti zasmluvněných právních služeb 

ostatní náklady – účetní 
služby 

126 

- 6 000/měsíc = 72 000 Kč – smlouva o spolupráci – zpracování 
účetnictví (jedná se odhad – reálná hodnota závislá na počtu 
transakcí, smluv a jejich typu) 

- 30 000 Kč odhad auditorských služeb 
- 24 000 Kč ad hoc konzultace, příprava rozpočtů, DPH apod. 

ostatní náklady – IT 115 

- 6 000/měsíc = 72 000 Kč – smlouva o spolupráci – vedení IT zázemí 
zapsaného ústavu, správa IT PKC (internet, tiskárna apod.) 

- 18 000 Kč IT služby a konzultace v rámci datových projektů a sběru 
dat (kulturní infrastruktura, kulturní akce, mapování KKO) 

- 25 000 Kč – tvorba audiovizuálních materiálů, střih, postprodukce 

ostatní náklady – provoz, 
technické zajištění PKC 

173 

- 6 000/měsíc = 72 000 Kč – smlouva o spolupráci – vedení IT zázemí 
zapsaného ústavu, správa IT PKC (internet, tiskárna apod.) 

- 52 000 Kč – technické zajištění (zajištění videostreamů, zvukové 
záznamy, nasvětlení apod.) 

- 49 000 Kč – technické zajištění Pražského kulturního fóra 

ostatní náklady – členství 
v zahraničních 
organizacích 

27**** - Členství ECBNetwork 

ostatní náklady – 
odborné analýzy a 
průzkumy 

571 

- 25 000/měsíc = 300 000 Kč – smlouva o spolupráci – odborné 
konzultace, zpracování odborných analýz a podkladů ke kulturní 
politice, oblasti KKO, rozvoji kultury v lokalitách 

- 80 000 Kč - 25 mandays (400 Kč/h) - expertní zpracování podkladů 
pro projekty do inovačního partnerství, kulturní politiky, KKO, kultury 
v lokalitách apod.  

- 171 000 Kč – nákup doprovodných dat a studií v rámci přípravy 
analýzy kulturních akcí a infrastruktury 

- 20 000 Kč – odborné vstupy/konzultace do Pražského kulturního fóra 

Osobní náklady   

z toho: mzdové náklady 2 662 - 12x55 000 Kč brutto – ředitel 
- 12x42 000 Kč brutto – programový manažer PKC 
- 12x42 000 Kč brutto – kulturní manažer 
- 12x30 000 Kč brutto – administrátor a HR 
- 12x30 000 Kč brutto – technický produkční PKC 
- DPČ:  

ostatní osobní náklady  

zákonné soc. pojištění 905 
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* ve schválené IUD tvořené na základě optimistického výhledu pandemické situace se jedná o částku 120 tis. Kč – bude projednáno 
s poskytovatelem 
** finální náklady jsou závislé na aktuálně probíhající komunikaci se správcovskou firmou Liga-Servis, s.r.o. 
*** jedná se o částku schválenou v rámci IUD tvořené na základě optimistického výhledu pandemické situace – v případě pokračující 
pandemické situace a online formátu akcí bude konzultován přesun s poskytovatelem dotace 
**** navýšeno oproti neinvestiční účelové dotaci o 4 tis. z důvodu pokrytí kurzového rizika 

 
 
 

- 6x20 000 Kč brutto – analytik (od 07/21) 
- 2x20 000,- brutto – produkční PKF 
- DPP: 
- 12x5 000 Kč brutto – právní konzultace (400 Kč/h v celkovém 

rozsahu 150 hod) 

Ostatní náklady   

Ostatní provozní náklady 
(548) 16 

- 10 000 Kč pojištění PKC 
- 6 000 Kč pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 

Drobný dlouhodobý 
majetek 

245 

- 167 000 Kč náhrada odebraného majetku IPR (viz příloha č. 4) 
- 12 000 Kč přímotopy 
- 12 000 Kč policové systémy 
- 100 000 Kč architektonické zásahy/instalace/design/úprava vrátnice 
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4) Příležitosti dalšího financování 
 
OPPPR 

 
V rámci analytických aktivit usiluje ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu (KUC-MHMP) 
usiluje Kreativní Praha, z. ú. o získání 2 projektů v rámci Výzvy č. 60 – Inovační poptávka veřejného 
sektoru IV. KUC-MHMP v roli žadatele a Kreativní Praha, z. ú. v roli realizátora připravují projekty, 
jejichž výstupem mají být integrovaná systémová řízení pro sběr dat v kultuře a KKO a evaluaci 
příspěvkových organizací. Celková alokace těchto projektů je odhadována na 24 mil. Kč, z nichž 
max. 30 % může být využito na způsobilé výdaje včetně pokrytí projektových, administrativních 
a odborných kapacit týmu Kreativní Praha, z. ú. 
 
 
MKČR 
 
V rámci schválené Strategie rozvoje a podpory KKO České republiky se v druhé polovině roku 2021 
počítá dle akčního plánu této strategie s finančními prostředky na metodické nastavení a exekuci 
mapování KKO v regionech. Prostředky na tyto výdaje jsou alokováno v národním plánu obnovy. 
Na přelomu roku 2021 a 2022 dle národní plánu obnovy MKČR vypíše výzvu na rozvoj Kreativních 
center. Podoba výzvy není ještě známa, nejedná se výzvu, z níž by mohla být financována samotná 
agenda Kreativní Prahy, nicméně vybraný projekt (např. výše zmíněný Kreativní inkubátor) ano. 
Na přelomu roku 2021 a 2022 bude rovněž realizován program národních kreativních voucherů, kdy 
krajům bude z NPO přidělen objem voucherů (firmy jako žadatelé budou omezeni dle kraje, kreativní 
profesionálové budou moci své služby poskytovat celostátně s limitem 2 voucherů na subjekt, aby 
nedošlo k čerpání pouze velkými reklamními agenturami). Po prvních dvou výzvách proběhne 
evaluace přihlášených projektů a případná úprava nastavení kreativních voucherů. Tato podpora je 
vyplácena ex-post a Kreativní Praha, z. ú. a její agenda z prostředků nebude moci být financována, 
nicméně se jedná o možný zdroj podpory KKO v Praze.  
 
Mezinárodní projekty 
 
Po přípravě projektů do OPPPR provede Kreativní Praha, z. ú. ve spolupráci s ECBNetwork rešerši 
možných zdrojů financování v rámci Horizon 2020 a dalších programů v rámci EU financování. 
 
Další možné zdroje: 
 

- Využití nevyužívaných prostor Radničních domů 
- Crowdfunding 
- Vedlejší činnost zapsaného ústavu  

 
 
SEZNAM PŘÍLOHY: 

1. Ekonomický potenciál podnájemníků PKC 
2. Seznam kancelářských potřeb 
3. Výpočtový list 2021 

4. Seznam majetku nutného k náhradě 



Seznam kancelářských potřeb pro rok 2021 Cena bez DPH jednotka  celkem 

Zakl.obal  U A3  závěsný na délku (50ks) 96.10 Kč             1309/4111200
Zakládací obal U A4 závěsný transparent 50 mikronů mat/lesk 100ks 42.90 Kč             1309/4141120 4 171.60                     
Zakl.obal D A4 transp.závěs. s chlopní (10ks) 16.20 Kč             1309/0010600 1 16.20                        
Rychlovazač RZC  různé barvy A4 papír 3.50 Kč                1308/1308272 1 3.50                           
Rychlovazač ROC různé barvy A4 papír 7.80 Kč                1308/1151002 1 7.80                           
Desky s rohem classic různé barvy A4 4.80 Kč                1310/2245000 1 4.80                           
Desky s tkanicí černé lakované A4 15.10 Kč             1310/1542000 1 15.10                        
Desky tříchlopňové různé barvy A4 papír 17.20 Kč             1314/2246000 1 17.20                        
Desky bez chlopní různé barvy A4 papír 1.20 Kč                1310/2500063 1 1.20                           
Mapa odkládací bez klop různé barvy prešpán 5.60 Kč                1310/2500410 1 5.60                           
Mapa odkládací tříkolopá různé barvy prešpán 3.10 Kč                1310/2530052 1 3.10                           
Mapa odkládací tříkolopá s gumou různé barvy prešpán 17.90 Kč             1310/2659500 1 17.90                        
Blok spirálový retro   A5 čistý, linkovaný,  čtverečkovaný 30.90 Kč             1331/1024466 1 30.90                        
Blok spirálový retro  A4 čistý, linkovaný,  čtverečkovaný 42.10 Kč             1331/1024442 1 42.10                        
Blok spirálový retro zápisník -B6 čistý, linkovaný,  čtverečkovaný 43.60 Kč             1331/1024947 1 43.60                        
Blok lepený A5 čistý, linkovaný,  čtverečkovaný 20.10 Kč             1331/1014047 1 20.10                        
Blok lepený  A4  čistý, linkovaný,  čtverečkovaný 32.30 Kč             1331/1014016 1 32.30                        
Blok flipchartový 168.00 Kč          0163/5065980 30 5,040.00                
Pákový pořadač 75mm různé barvy 37.00 Kč             1301/1125301 1 37.00                        
Pákový pořadač 50mm různé barvy 37.00 Kč             1301/8119601 1 37.00                        
Kroužkový pořadač  dva kroužky 42mm   různé barvy 44.30 Kč             1302/8230301 1 44.30                        
Kroužkový pořadač  čtyři kroužky 42 mm  různé barvy 50.70 Kč             1303/8231301 1 50.70                        
Kroužkový pořadač  čtyři kroužky 32 mm  transparent PP  různé barvy 35.10 Kč             1303/0218100 1 35.10                        
Kroužkový pořadač  čtyři kroužky 20 mm  transparent PP různé barvy 28.10 Kč             1303/0209540 1 28.10                        
Emba archivní pořadač s kapsou A4 75 mm 20.00 Kč             1306/2730010 1 20.00                        
Archivační box - 330 x 260 x 75 mm    15.20 Kč             1306/4010750 1 15.20                        
Archivační box - 330 x 260 x 110 mm 25.60 Kč             1306/4011100 1 25.60                        
Záložky samolepicí plastové šipky 42x12 mm 26.40 Kč             1318/2114300 1 26.40                        
Záložky samolepicí plastové 45x12 mm 25.10 Kč             1318/2111800 1 25.10                        
Poznámkový bloček 90x90 mm bílý 11.60 Kč             1324/1001000 1 11.60                        
Poznámkový bloček 90x90 mm barevný 18.40 Kč             1324/1005050 1 18.40                        
Samolepicí bloček žlutý 76 x76 mm 100 listů 6.70 Kč                1318/0021133 1 6.70                           
Samolepicí bloček žlutý 38 x51 mm 3x 100 listů 5.60 Kč                1318/0020010 1 5.60                           
Samolepicí bloček žlutý 127x76 mm 100 listů 6.00 Kč                1318/0020009 1 6.00                           
Samolepicí bloček neon 76 x76 mm 100 listů 6.70 Kč                1318/0021133 1 6.70                           
Samolepicí bloček neon 38 x51 mm 3x 100 listů 5.60 Kč                1318/0020010 1 5.60                           
Samolepicí bločky  Meeting  200x149mm 4ks 220.80 Kč          1318/6845000 1 220.80                     
Papírový rozlišovač - 105×240 mm, mix barev 100ks 38.10 Kč             1307/6301400 1 38.10                        
Papírový rozlišovač A4 - 12 listů 11.40 Kč             1307/1845000 1 11.40                        
Gelové pero   0,3 mm různé barvy 14.50 Kč             0072/1510010 1 14.50                        
Gelové pero   0,5 mm různé barvy 5.40 Kč                0072/2050661 1 5.40                           
Gelové pero   0,7 mm různé barvy 5.20 Kč                0072/0153000 1 5.20                           
Liner grafický 0,5mm různé barvy 6.80 Kč                0071/4651012 1 6.80                           
Popisovač permanentní 1 mm různé barvy ,vláknový hrot 4.40 Kč                0074/2846004 1 4.40                           
Popisovač permanentní 2,5 mm různé barvy ,válcový hrot,   9.80 Kč                0074/8566004 1 9.80                           
Mikrofix -dokument 0,1/0,3/0,5/0,7/ černá modrá červená 15.10 Kč             0071/2631005 1 15.10                        
Jednorázová kuličková tužka stiskací mechanismus různé barvy 4.40 Kč                0011/2225010 1 4.40                           
Zvýrazňovač sada 4 barev  klínový hrot šíře stopy 1-4.6mm 39.20 Kč             0062/8552040 1 39.20                        
Popisovač  Flipchart sada 4 barev  klínový hrot šíře stopy 1-4.6mm 31.40 Kč             0074/8560040 12 376.80                     
Mikrotužka 0,5mm 4.60 Kč                0041/0556502 1 4.60                           
Tuhy HB 0,5mm 5.10 Kč                0042/1004152 1 5.10                           
Kovová kleštinová padací mechanická tužka 43.80 Kč             0040/5900000 1 43.80                        
Tuhy do verzatilky 6ks 4.40 Kč                0042/0185900 1 4.40                           
Obyčejná tužka HB, 2B,B,2H,H, 26.70 Kč             0040/9850021 12 320.40                     
Drátky do sešívačky 24/6 2.50 Kč                1320/9024610 4 10.00                        
Drátky do sešívačky 26/6 2.80 Kč                1320/9324605 4 11.20                        
Nůžky 180mm 15.00 Kč             1328/9468110 1 15.00                        
Lep.tyčinka 15 gr. 4.60 Kč                0101/8000548 3 13.80                        
Lepicí páska Magic 53.20 Kč             0111/8100000 1 53.20                        
Zásobník  lepicí pásku + 1xMagic 63.00 Kč             0111/9192810 1 63.00                        
Sešívačka 30 listů různé barvy technologie plochého sešívání 76.90 Kč             1320/0201287 1 76.90                        
Děrovačka 30 listů  různé barvy 76.90 Kč             1319/9403411 1 76.90                        
Kalendář tříměsíční šedý 1 -                              
Kalendář stolní standard 1 -                              
Plánovací karta 1 -                              
Diář A5 denní  - různé barvy 1 -                              
Kancelářské klipy 25mm směs barev 12ks 18.70 Kč             0166/7951250 1 18.70                        
Kancelářské klipy 25 mm černé 12ks 7.10 Kč                0166/7811100 1 7.10                           
Kancelářské klipy 41 mm černé 12ks 17.70 Kč             0166/7810900 1 17.70                        
Kancelářské sponky 28mm 100ks 3.60 Kč                0142/0003128 1 3.60                           
Kancelářské sponky32mm 100ks 4.00 Kč                0142/0003133 1 4.00                           
Napínáčky  barevné, průměr hlavy 10 mm, 100 ks 9.60 Kč                0026/9031002 2 19.20                        
Upínáčky na korkové tabule, 100 ks 18.40 Kč             0026/9345020 1 18.40                        
Jednorázový korekční strojek 5mm x 8m 8.60 Kč                0094/0300000 1 8.60                           
Formulář dovolenky 12.60 Kč             1333/0146001 1 12.60                        
obálka - DL s okénkem, samolepicí, bílá 220 × 110 mm 0.26 Kč                1330/2104015 1 0.26                           
obálka - DL, samolepicí bílá 220 × 110 mm 0.24 Kč                1330/2104010 1 0.24                           
obálka - C4, samolepicí, bílá  229 × 324 mm 0.37 Kč                1330/6400100 1 0.37                           
obálka - C5, samolepicí, bílá  229 × 162 mm 0.33 Kč                1330/2105020 1 0.33                           
Kovový černý Kalíšek  kancelářské sponky, ∅ 80 mm, v 30 mm 11.60 Kč             1342/1735000 1 11.60                        
Kovový černý stojánek na psací potřeby. 95 mm × ∅ 85 mm. 12.60 Kč             1342/1393000 1 12.60                        
Stolní organizér,kombi stojan Kovový černý 20,5 x 9,5 x 10 cm 52.80 Kč             1342/1404005 2 105.60                     
Drátěný zásobník na poznámkové lístky - 10,5×10,5×8 cm, černý 39.20 Kč             1342/1401000 1 39.20                        
čistič na bílé tabule 200.00 Kč          6 1,200.00                
houbicky na bile tabule 56.00 Kč             10 560.00                     
fix na bile tabule, sada 4 barvy 89.00 Kč             10 890.00                     
JAR velky 79.00 Kč             4 316.00                     
tablety do mycky 299.00 Kč          2 598.00                     
cistic mycek nadobi 119.00 Kč          2 238.00                     
šistící prostředky úklid interiérů - fix dle zpracovatele 2,000.00 Kč      12 24,000.00             
dekalcifikace do kavovaru/varnych konvic 240.00 Kč          2 480.00                     

CELKEM 35,890.40  
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