Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE 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 ku je
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
vyměněno u 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

II.

ukládá
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:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Wolf
R-26503
MHMP - KUC MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1983 ze dne 15. 8. 2017

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Prohlašuji,

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

2. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok
Současné účetní období
1. předcházející účetní období
2. předcházející účetní období

začátek

konec

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního
roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období,
která byla použita (např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):
……………………………………………………………………………………………………
…………………….
2. Podniky 1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty
mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům
nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy
uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách
tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený
s žadatelem o podporu.
1

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí
na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v M ETODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu
pravidel podpory „de minimis“.

1

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa

IČ/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních
obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím 3 ) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních
obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5 ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora „de minimis“ použita 6 . Podniku
(žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory „de minimis“ rozdělit, rozdělí se podpora
poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9
nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
3
4

2

Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Žadatel níže svým podpisem
• potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
• se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory „de minimis“ bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
• souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas
uděluji správci7 a zpracovateli8 , kterým je MHMP, pro všechny údaje obsažené v tomto
prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
8
Zpracovatelem je poskytovatel podpory „de minimis“.

3

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předložena revokace 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, týkající se výměny vzoru
čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“, k níž dochází na základě
upozornění odboru LEG MHMP. Nový formulář je obecně platným dokumentem vydaným
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. K úpravě dochází v Příloze č. 2 usnesení Rady hl.
m. Prahy č. 1653 ze dne 27. 6. 2017, a to v obou žádostech o poskytnutí individuální účelové
dotace v oblasti cestovního ruchu (pro fyzickou i právnickou osobu). Formuláře výše
uvedených žádostí se mění takto:
• Na základě upozornění odboru LEG MHMP se Čestné prohlášení žadatele o podporu
v režimu „de minimis“ mění Přílohou č. 1 tohoto usnesení. Na jehož základě se mění
i text na straně 4 a 11 výše uvedených žádostí Přílohy č. 2 usnesení Rady hl. m. Prahy
č. 1653 ze dne 27. 6. 2017, a to vynecháním bodu 1 z čestných prohlášení žadatele
v žádosti, tzn., že bod 1 čestné prohlášení k účetnímu období je odstraněno, aby
nedocházelo ke zdvojení prohlášení k účetnímu období v bodě 1 a 3 a čímž zároveň
došlo k přečíslování ostatních čestných prohlášení, viz Příloha č. 1 tohoto usnesení.
Rada hl. m. Prahy 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, které je Přílohou č. 1 k důvodové zprávě, byl
ve formulářích žádostí o individuální účelovou dotaci upraven termín podání žádosti. U
žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury a umění bylo specifikováno,
že dotace je určená na činnost nebo realizaci akcí konaných na území hl. m. Prahy. Dále bylo
do formulářů žádosti o individuální účelovou dotaci přidáno upozornění, že individuální
účelová dotace není určena pro organizační složku státu, uzemní samosprávný celek (tj. obec,
město, statutární město, městský obvod a městská část) a jím zřízené příspěvkové organizace.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1653
ze dne 27.6.2017
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 č.149 ze dne 31.1.2017
Rada hlavního města Prahy
I.

r e v o ku je
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 tak, že příloha č. 1 a č. 2 revokovaného usnesení se
nahrazuje přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - KUC MHMP
1. realizovat ustanovení bodu I. tohoto usnesení
Termín: 1.8.2017

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

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Wolf
R-25889
MHMP - KUC MHMP
odborům MHMP

