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U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 25/70 
ze dne  18.3.2021 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě Programu podpory 
cestovního ruchu pro rok 2021 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí peněžních prostředků na základě Programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2021 (dále jen „Program”) žadatelům uvedeným v příloze č. 1 k tomuto 
usnesení pro Opatření I. - Podpora asociačního kongresového průmyslu, a 
žadatelům uvedeným v příloze č. 2 k tomuto usnesení pro Opatření II. - Podpora 
akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, formou neinvestičních dotací 
převyšujících částku 200.000 Kč v celkové výši 15.330.000 Kč z rozpočtu hlavního 
města Prahy, kapitoly 06, odboru 0662 - KUC MHMP, ÚZ 115, ORG 0096205, § 
2143 - granty cestovní ruch s tím, že, pokud by schválená částka v režimu "de 
minimis" ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy znamenala překročení povoleného 
limitu pro podporu "de minimis", budou peněžní prostředky poskytnuty pouze do této 
výše 

2.  text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu , 
Opatření I., který je přílohou č. 3 k tomuto usnesení pro žadatele uvedené v příloze 
č. 1 a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Opatření 
II., který je přílohou č. 4 k tomuto usnesení pro žadatele uvedené v příloze č. 2 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  realizovat bod I. tohoto usnesení 

Termín: 22.3.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9115  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/70 ze dne 18. 3. 2021 Opatření I. - žádosti o dotaci nad 200 000 Kč PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021

Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT  

001/2021

Česká společnost 

pro nedestruktivní 

testování, z.s.  Veveří 

331/95,  

602 00 Brno-střed 

registrace KS Brno 

dne 1.1.2014  

L/21357

IČO 48133507

Česká 

společnost pro 

nedestruktivní 

testování, z.s., 

Česká republika                               

Doc. Mgr. 

Libor 

Topolář, 

Ph.D., 

prezident 

spolku

4.10.-8.10.

2021    

Praha

5 dní

530 7 160 000

212 000  

(530 x 400 Kč) 

pronájem 

společenských a 

konferenční 

prostor

212 000*/ 212 000*/ 212 000*/ 212 000*/

OPATŘENÍ I. - DOTACE HL. M. PRAHY NA PODPORU ASOCIAČNÍHO KONGRESOVÉHO PRŮMYSLU pro rok 2021

The 2nd European NDT & CM Days 2021                                                                                        (stav konstrukcí, struktura materiálů)

Kongres  se bude konat v Cubex Praha ve dnech 4. - 8.10.2021 a bude nejdůležitější evropskou událostí a setkáním odborníků  v oblastech nedestruktivního testování, kontroly a 

monitorování stavu konstrukcí a zařízení a souvisejících oborů v r. 2021. Kongres se bude dělit na 4 samostatné, ale vzájemně propojené části. Kongres bude probíhat formou 

workshopů a sympozií a paralelních jednání u kulatých stolů. Součástí kongresu bude rozsáhlá výstava, kde bude na 60 firem z celého světa prezentovat  nejnovější zařízení 

služby, software publikace apod. Očekává se, že v Praze budou představeny hlavní novinky vzhledem k absenci obdobných akcí v r. 2020. Na kongresu se setkají špičky v oboru 

fyziky, mechaniky, chemie, elektroniky, energetiky, dopravy, stavebnictví atd. Žadatel předpokládá celkem 530 delegátů, z toho 350-400 ze zahraničí, kteří do Prahy přijedou s 

doprovodem, pro který bude rovněž připraven program.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 1



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT  

002/2021

Česká lékařská 

společnost J.E. 

Purkyně z.s., Česká 

společnost pro 

experimentální a 

klinickou 

farmakologii a 

toxikologii, Sokolská 

490/31, 

120 00 Praha 2   

registrace MS v 

Praze dne 1.1.2014 

L/1190

IČO 00444359

Česká lékařská 

společnost J. E. 

Purkyně z.s; 

Česká 

společnost pro 

experimentální 

a klinickou 

farmakologii a 

toxikologii    

Česká republika

prof. MUDr. 

Štěpán 

Svačina, DrSc

5.12.-8.12. 

2021  

Praha 

4 dny 

1 200 10 400 000

480 000 

(1200 x 400 Kč) 

uvítací 

společenský 

program a 

pronájem 

společenských 

a konferenční 

prostor

480 000 */ 480 000*/ 480 000*/ 480 000*/

8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2021) / 8. evropský kongres farmakologie              (farmakologie, klinická farmakologie)

Jedná se o významnou a uznávanou odbornou konferenci , která se koná jednou za 4 roky v různých místech Evropy. Motto kongresu je "From Great Science to better Medicine 

for Europe". Konference je pořádána ve dnech 5.12.- 8.12.2021 v Kongresovém centru Praha Federací evropských farmaceutických společností spolu s odborným pracovištěm, 

Farmakologickým ústavem 1.LF UK a VFN a Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii při ČLSp JEP. Kongres je platformou k diskusi o 

nejnovějších výsledcích výzkumu v oblasti farmakologie a k představení nových myšlenek v oblasti klinické farmakologie, od klinického vývoje nových léčiv až po výuku a 

vzdělávání. Uskuteční se rovněž zasedání o vztahu mezi vědou a společností v Evropě se zvláštním odkazem na registraci drog, strategie financování výzkumu a školení 

farmakologů. Žadatel předpokládá účast 1200 vědců, zdravotnických pracovníků a dalších odborníků z celého světa. Program zahrnuje plenární přednášky, sympozia, kulaté 

stoly, ústní a plakátové komunikace. Součástí programu bude Opening Ceremony dne 5.12.2021 v prostorách KCP. Kongres je propagován od roku 2018 na odborných 

evropských kongresech formou letáků, prezentací na výstavních stáncích či během přestávek kongresů. 

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020, byla mu schválena dotace, ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 92 765 € – žadateli zbývá 107 235 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 2



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

003/2021

Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 

Kamýcká 129, 

 165 00 Praha 6 - 

Suchdol, 

registrace na základě 

Zákona o vasokých 

školách 111/1998 Sb. 

IČO 60460709

Česká 

zemědělská 

univerzita  v 

Praze, 

Česká republika

prof. Ing. Petr 

Sklenička 

CSc. 

rektor

20.7.-23.7. 

2021  

Praha 

4 dny

900 6 829 405

360 000 

(900 x 400 Kč) 

společenský 

uvítací program

360 000 */ 360 000*/ 360 000*/ 360 000*/

XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE) 2021                                       (zemědělský ekonomický výzkum)

Kongres, který se koná jednou za tři roky, se uskuteční v termínu 20.7.2021 – 23.7.2021 na půdě České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), je kongresem mezinárodního 

významu a pro možnost jeho realizace byla ČZU v Praze vybrána Asociací evropských agrárních ekonomů (EAAE) v konkurenci předních evropských univerzit jako odpovědný 

organizátor kongresu. Evropská asociace zemědělských ekonomů (EAAE) sdružuje zemědělské ekonomy a ostatní zájemce o problematiku zemědělství a potravinářského 

průmyslu a rozvoje venkova v Evropě. Hlavními cíli sdružení jsou:  studium a porozumění zemědělské ekonomiky, zejména v evropském kontextu;  výměna zkušeností, nápadů a 

informací mezi zemědělskými ekonomy;  diseminace získaných poznatků a výsledků pro potřeby řídící a soukromé sféry. Jeho velkým přínosem je posílení provázanosti tohoto 

globálně významného oboru mezi Českou republikou a evropským i světovým výzkumným prostorem. Kongresu se rovněž účastní významní představitelé Evropské komise. 

Kongres se také snaží reagovat na nové trendy společenské zodpovědnosti a problematiky životního prostředí, takže při své realizaci bude využívat Fair trade produkty, 

recyklovatelné produkty, a to vše rovněž v souladu s environmentally friendly koncepcí pořadatele ČZU. Slavnostní zahájení a společenský uvítací program bude probíhat v 

Národním zemědělském muzeu. Propagace kongresu probíhá od roku 2017, kdy byl kongres poprvé propagován v italské Parmě na předchozím ročníku kongresu EAAE. Dále je 

kongres propagován prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Z důvodu posunutí ročníku v důsledku pandemie COVID-19 a na základě velkého zájmu o registraci 

žadatel očekává 900 účastníků. 

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020, byla mu schválena dotace, ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na uvítací společenský program.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 3



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

004/2021

CAS - Česká 

automobilová 

společnost z.s. 

Novotného lávka 5, 

110 00  Praha 1  

registrace 

MS v Praze dne 

31.1.2014 

L8657 

IČO 67776418

CAS - Česká 

automobilová 

společnost z.s. 

Česká republika

Ing. Michal 

Vašíček, 

Ph.D., 

místopředsed

a výboru

13.9.-17.9. 

2021  

Praha  

5 dní

1300 21 328 008

520 000 

(1300 x 400 Kč)  

 uvítací 

společenský 

program a 

pronájem 

společenských 

a konferenční 

prostor

520 000 */ 520 000*/ 520 000*/ 520 000*/

FISITA World Congress 2021                                                                                                               (automobilový průmysl a mobilita)

Od roku 1947 je světový kongres FISITA fórem pro odborníky v oboru, inženýry a vedoucí pracovníky, kteří si vyměňují nápady a diskutují o trendech, které posouvají 

automobilový průmysl kupředu. Kongres se bude konat v termínu 13.9. - 17.9.2021 v 02 Universum.

Hlavní téma kongresu „Automobil a mobilita. Nové role. Nové výzvy “odráží společně s tématy kongresu nadcházející významné změny. Kongres se bude ve svém vyváženém 

programu zaměřovat na budoucí trendů mobility jak v plenárních, tak i paralelních sekcích doprovázených kulatými diskusními stoly. Světový kongres FISITA je i díky doprovodné 

výstavě jedinečnou příležitostí sdílet zkušenosti a vytvářet nové obchodní kontakty. Kongres si vytýčil 10 základních tematických okruhů

Dále je součástí kongresu studentský program a technické návštěvy. Součástí programu je uvítací ceremoniál a slavnostní závěrečná recepce.

Předpokládaný počet účastníků je 1300, z toho  zahraničních nejméně 800.

Kongres se měl konat v Praze v r.  2020, ale byl, vzhledem k současné pandemii Covid-19, přesunut na rok 2021.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 4



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

005/2021

Česká společnost 

chemického 

inženýrství z. s., 

Novotného lávka 

200/5,  

110 00 Praha 1, 

registrace MS Praha 

dne 1.1.2014  L1461

IČO 00499692

Česká 

společnost 

chemického 

inženýrství z.s. 

Česká republika      

Prof. Ing. Jiří 

Drahoš, 

DrSc., 

předseda

18.7- 23.7. 

2021 

Praha  

6 dní    

900 8 000 000

360 000 

(900x 400 Kč) 

uvítací 

program, 

pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor

360 000 */ 360 000*/ 360 000*/ 360 000*/

LMC 2021 - 11th Liquid Matter Conference                                                                                                                      (fyzikální chemie)

Kongres Liquid matter Conference (fyzikální chemie) je kongresem putovním, koná se každé 3 roky v jedné ze členských zemí European Physical Society. 11. ročník proběhne  v 

hotelu Clarion v termínu 18.7.-23.7.2020. Vědecký program sestává z deseti sekcí: Ionic Liquids, Electrolytes, and Liquid Metals, Water, Mixtures, and Solutions, Liquid Crystals 

and Anisotropic Fluids, Polymers, Polyelectrolytes, Biopolymers,  Colloids, Films, Foams, Emulsions, Confined Fluids, Nanofluidics, and Interfacial Phenomena, Supercooled 

Liquids, Glasses, and Gels,  Active Matter and Driven Systems, Biological Fluids. Příspěvky budou prezentovány formou plenárních přednášek, přednášek a posterů. Součástí 

programu budou i workshopy. Vědecká mezinárodní komise se schází v místě konání akce již dva roky dopředu, vybírá zde poměrně složitým procesem plenární přednášející a 

garanty jednotlivých sekcí. Dále se schází ještě několikrát v průběhu příprav, kdy musí místní organizátor informovat o průběhu příprav a komise rozhoduje o přijetí či nepřijetí 

dalších řečníků. K celé akci je vypracován podrobný manuál s úkoly, kterým se musí místní organizátor řídit. V rámci konference proběhnou také společenské akce, jako je 

koncert vážné hudby v Betlémské kapli, různé výlety po Praze i dalších místech ČR, welcome party a farewell party, apod. Žadatel předpokládá účast 900 delegátů.  Propagace 

probíhá prostřednictvím mateřské organizace EPS, která disponuje vlastní databází vědců z celého světa.

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020, byla mu schválena dotace,  ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Částka již obdržená v "de minimis" 10 808 € – žadateli zbývá 189 192 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 5



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

006/2021

Českomoravská 

psychologická 

společnost, z.s. 

Kladenská 405/48

160 00 Praha 6

registrace MS Praha  

dne 1.1.2014 

L/1290

IČO00444847

Českomoravská  

psychologická 

společnost, z.s. 

Česká republika

doc. PhDr. 

Filip Smolík 

Ph.D.  

předseda

18.7 -23.7. 

2021  

Praha 

6 dní

5 000 43 302 342

2 000 000 

(5000x 400 Kč)  

pronájem 

společenských 

a konferenční 

prostor

2 000 000 */ 2 000 000*/ 2 000 000*/ 2 000 000*/

Mezinárodní psychologický kongres – International Congress of Psychology (ICP) – je největší a nejvýznamnější odbornou akcí v oblasti psychologie, která se na světě pořádá. 

Kongres je pořádán jednou za 4 roky, pokaždé na jiném kontinentu. Historie této významné události, která je organizována pod záštitou Mezinárodní unie psychologických věd 

(International Union of Psychological Sciences), spadá do roku 1889.

32. ročník proběhne v Kongresovém centru Praha (KCP) v termínu 18. – 23. 7. 2021. 

Kongres se stane místem, kam se sjedou psychologové a odborníci z příbuzných oborů z celého světa, aby zde přednášeli a diskutovali nad aktuálními tématy. Hlavním mottem 

kongresu je: „Open minds, societies and the world“, které má upozorňovat na otevřenost, jednu z hlavních podmínek pro vzájemný dialog a spolupráci, která je nejen v psychologii 

důležitá. Organizátoři zahrnuli do vědeckého programu 46 tématických oblastí, z nichž každá má svou vlastní pracovní skupinu, která je tvořena předními odborníky české i 

mezinárodní psychologie. Součástí je také „Advisory Board“ s 29 odborníky ze zahraničí. Odborný vědecký program bude zahrnovat 25 State of the Art Speakers, 150 Keynote 

Addresses, 180 Invited Symposiums (zvaných symposií), 5 Controversial Debates (kontroverzních debat) a 5 Round Tables (kulatých stolů). Slavnostní otevření kongresu 

proběhne v Kongresovém a Společenském sále Kongresového Centra Praha. V rámci celého týdne kongresu se bude konat celá řada doprovodných akcí, recepcí, 

společenských večeří přizvaných mezinárodních organizací na různých místech Prahy, prohlídky Prahy i výstava, jež bude zahrnovat jak prezentaci odborných společností, tak i 

slavnou výstavu „Klamárium“. Ta bude organizátorům zapůjčena Psychologickým ústavem Akademie věd ČR.  Vzhledem k současné situaci organizátoři očekávají účast pouze 

kolem 5000 účastníků z řad odborníků i laické veřejnosti.

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020, byla mu schválena dotace,  ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

32nd International Congress of Psychology (32. Mezinárodní kongres psychologie)                                                       (psychologie)

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 6



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

007/2021

Česká asociace 

veterinárních lékařů 

malých zvířat z. s.  

Českomoravská 

2510/19, 

190 00  Praha 9   

registrace MS Praha 

dne 1.1.2014 

L/66401

IČO 48512320

Česká asociace 

veterinárních 

lékařů malých 

zvířat z. s.  

Česká republika

MVDr. Miloš 

Urban  

prezident

  8.9.-11.9. 

2021

  Praha 4 

dny

1 500 19 616 158

600 000 

(1500x 400 Kč) 

uvítací 

program, 

pronájem 

společen-  

ských a 

konferenčních 

prostor

600 000 */ 600 000*/ 600 000*/ 600 000*/

27th FECAVA Eurocongress                                                                                                                                                    (veterinářství)

Kongres organizuje FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) společně s ČAVLMZ (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat).

Konference bude probíhat v průběhu 4 dnů, 8. – 11. 9. 2021 v Kongresovém centru Praha. V rámci kongresu bude probíhat 9. 9. 2021 i Welcome recepce v prostorách KCP a 10. 

9. 2021 společenský večer v prostorách Pražské křižovatky (kostel sv. Anny) v centru Prahy.

Kongresu se budou účastnit odborníci z celého světa. Řada významných světových odborných společností reprezentující veterinární či příbuzné obory bude na kongresu 

spolupracovat ve formě pořádání společných symposií a vysláním svých odborníků. Kongres bude mít přednášející z celého světa a mnozí z nich jsou velkými kapacitami ve 

svém oboru. Kongres bude probíhat v 5 paralelních sekcích s tématy jako kardiologie, neurologie, interní medicína, onkologie, zubní lékařství a další příbuzné obory. Svou vlastní 

sekci budou mít i veterinární sestry. Součástí budou praktické workshopy, které se budou částečně konat v KCP a částečně na pražských univerzitách, při nichž bude účastníkům 

nabídnuta praktická výuka mnoha veterinárních úkonů. Tento ročník eurokongresu se bude konat společně s národní konferencí - 29. výroční konference ČAVLMZ, která se koná 

každý rok a příští ročník bude již 29. V rámci akce se bude konat i výstava s národními i mezinárodními společnostmi. Očekává se účast 1500 delegátů.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I. a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 7



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

008/2021

 ČSARIM z.s.,  

V úvalu 84/1, 

150 00  Praha 5  

registrace  MS Praha 

dne 1.1.2014  L/15405 

IČO 26987571

ČSARIM z.s., 

Česká republika

Prof. MUDr. 

Vladimír 

Černý, Ph.D. 

FCCM,  

předseda 

výboru

1.9. - 5.9. 

2021

     Praha     

5 dní

8 000 85 601 760

2 000 000 

 (5000 x 400 

Kč)  uvítací 

program, 

pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor

2 000 000*/ 2 000 000*/ 2 000 000*/ 2 000 000*/

17th World Congress of Anaesthesiologists                                                                                                                    (anesteziologie)                                                                                                    

Kongres organizuje Světové společenství anestesiologů (WFSA) společně s Českou společností anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM). Kongres, který se 

vrací do Evropy po 12 letech,  bude probíhat ve dnech 1. – 5.9.2021 v nově vzniklém prostoru O2 Universum.

Kongresu, olympiády mezi anesteziology, se budou účastnit odborníci z celého světa. Řada významných světových odborných společností reprezentujících anestesiologické či 

příbuzné obory bude na kongresu spolupracovat ve formě pořádání společných symposií a vysláním svých odborníků. Kongres bude mít více než 600 přednášejících z celého 

světa, bude probíhat v 14 paralelních sekcích a bude zahrnovat kompletní problematiku anestesiologie a dalších příbuzných oborů. Součástí budou praktické kurzy, při nichž bude 

účastníkům nabídnuta praktická výuka. Dále budou zahrnuty sekce pro zdravotní sestry a výstava až 170 světových farmaceutických firem. Zahájení proběhne v prostorách 02 

Universum a bude zahrnovat kulturní vložku a hudební vystoupení. Součástí tohoto světového kongresu bude také národní XXVII. kongres České společnosti anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní medicíny.

Propagace kongresu a Prahy probíhá již od roku 2016 prostřednictvím internetu, propagací na podobných kongresech formou letáků, stánků či prezentací během přestávek 

kongresů (WCA 2016 Hong Kong, ESA, 2017 Kodaň, ASA San Francisco, PGA 2018 New York, ESA 2019 Vídeň, SFAR 2019 ve Francii, AORA 2019 v Indii, CLASA 2019 v 

Argentině, ESPA 2019 v Holandsku, ASA 2019 na Floridě a mnoho dalších lokací).

Kongres navštíví účastníci z celého světa. Očekává se až 8000 účastníků, z toho většina zahraničních.

Paraleleně s tímto kongresem proběhne ve stejném termínu a stejném objektu XXVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny a Slovenskej 

spoločnosti anesteziologie a intenzivnej medicíny.   

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020, byla mu schválena dotace,  ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021.    

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 8



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

009/2021

Rotary International 

Distrikt 2240 Česká 

republika a 

Slovenská republika, 

z. s. , Žižkova 

1696/15, 

586 01  Jihlava , 

registrace KS Brno

dne 26.7.2003 L9995

IČO 86595130

Rotary 

International 

Distrikt 2240 

Česká republika 

a Slovenská 

republika,z.s.  

Česká republika

Jiří Podzimek 

na základě 

plné moci

14.9 -19.9. 

2021  

Praha 

6 dní

650 3 100 000

 260 000  

(650x 400 Kč) 

pronájem 

společenských 

a konferenční 

prostor

260 000 */ 260 000*/ 260 000*/ 260 000*/

Rotary Multi-Zone Institute Prague 2021                                                                                  (charita, vzdělávání, humanitární projekty)

Tématem konference je koordinace činnosti Rotary v oblastech charity, výměna mládeže, rozvoj ekonomiky, vzdělávání, atd. Jedná se o každoroční setkání klíčových 

představitelů Rotary reprezentující výše uvedené oblasti. Účast je na pozvání a je povinná. Konference se uskuteční ve dnech 14.9. – 19.9.2020 v Kongresovém centru Praha. 

Mezi náměty jednání patří, kromě vlastní problematiky klubu, mj. zásady Nadace Rotary (nadace v době post pandemie, Afrika bez obrny, nová struktura grantů), hodnoty a etika 

(rozmanitost, spravedlnost), Rotary a životní prostředí – jak můžeme pomoci (voda a znečištění, energie a problémy s plasty), dále globální program výměny mládeže. Žadatel 

očekává 650 delegátů.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB.

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 9



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

010/2021

Česká lékařská 

společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, 

z. s.; Česká 

gastroenterologická 

společnost 

Sokolská 490/31,  

120 00 Praha 2  

registrace MS Praha 

dne 1.1.2014  L 1190

IČO 00444359

Česká lékařská 

společnost 

Jana 

Evangelisty 

Purkyně, z. s.; 

Česká 

gastroenterologi

cká společnost 

Česká republika

prof. MUDr. 

Štěpán 

Svačina, 

DrSc.  

předseda

9.12.-11.12.

2021 

Praha 

3 dny

1 700 26 938 165

 680 000  

(1700x 400 Kč)  

uvítací 

program, 

pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor

 680 000 */ 680 000*/ 680 000*/ 680 000*/

GASTRO 2021 Prague                                                                                                               (gastroenterologie, endoskopie, hepatologie)

Kongres GASTRO 2021 PRAGUE organizuje Světová gastroenterologická společnost (World Gastroenterology Society) s podporou České gastroenterologické společnosti. 

Kongresu se budou účastnit odborníci z celého světa. Řada významných světových odborných společností reprezentující gastroenterologické či příbuzné obory bude na kongresu 

spolupracovat ve formě pořádání společných symposií a vysláním svých odborníků. Kongres bude mít více než 70 přednášejících z celého světa. Konference bude probíhat v 

průběhu 3 dnů, 9. - 11. 12. 2021 v nově vzniklém prostoru O2 Universum v Praze. Kongres bude probíhat v 6 paralelních sekcích a bude zahrnovat kompletní problematiku 

gastroenterologie a dalších příbuzných oborů. Součástí budou praktické hands-on kurzy při nichž bude účastníkům nabídnuta praktická výuka mnoha endoskopických výkonů, 

sekce pro mladé lékaře a pro zdravotní sestry, výstava farmaceutických firem a také sekce v českém jazyce pro české účastníky. Dne 9. 12. 2021 se také bude konat Welcome 

recepce v O2 Universum. Propagace kongresu probíhá od roku 2019 prostřednictvím internetu, propagací na kongresech se stejnou či příbuznou tématikou formou letáků, stánků 

či prezentací během přestávek kongresů (Pražské podzimní gastroenterologické dny, World Congress of Gastroenterology v Istanbulu, UEG Week v Barceloně v říjnu 2019 nebo 

Národní Gastroenterologický kongresu v Praze, který se konal v listopadu 2019). Dále bude probíhat formou propagace na podobných akcích i v roce 2021 (Prague Endoscopy 

Days 2021, 7. Kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a dalších). Žadatel předpokládá, že se kongresu zúčastní 1700 delegátů.

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020 pod názvem GASTRO 2020, byla mu schválena dotace, ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Částka již obdržená v "de minimis" 92 765 € – žadateli zbývá 107 235 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 10



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

011/2020

Česká lékařská 

společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, 

z. s.; Česká 

gastroenterologická 

společnost Sokolská 

490/31  

120 00  Praha 2  

registrace MS Praha 

dne 1.1.2014 L1190

IČO 00444359

Česká lékařská 

společnost 

Jana 

Evangelisty 

Purkyně, z. s.; 

Česká 

gastroenterologi

cká společnost  

Česká republika

prof. MUDr. 

Štěpán 

Svačina, 

CSc.  

předseda  

10.11-12.11.

2021

Praha 

3 dny

1 000 4 051 455

 400 000  

(1000 x 400 Kč) 

uvítací 

program, 

pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor

400 000 */ 400 000*/ 400 000*/ 400 000*/

7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP                                                                (gastroenterologie, endoskopie)

7. kongres České gastroenterologické společnosti organizuje Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pod vedením prezidentky kongresu MUDr. Jany Koželuhové, 

Ph.D. Pokračuje tak v každoroční tradici pořádání celostátních gastroenterologických kongresů s mezinárodní účastí. Akce se bude konat v Praze, ve dnech 10. - 12. 11. 2021 v 

konferenčních prostorách Clarion Congress Prague Hotel a představuje nejvýznamnější odbornou akci v oboru gastroenterologie, která se v roce 2021 uskuteční v České 

republice. Program kongresu bude probíhat ve třech paralelních sekcích a bude zahrnovat kompletní problematiku gastroenterologie a dalších příbuzných oborů. Na programu 

jsou přednášky z experimentální gastroenterologie, hepatologie, pankreatologie, idiopatických střevních zánětů, funkční poruchy, gastrointestinální onkologie, celiakie, nutrice v 

gastroenterologii, obezitologie a bariatrie, akutní stavy v gastroenterologii a hepatologii, endoskopické metody atd. Součástí kongresu budou praktické hand-on kurzy při nichž 

bude účastníkům nabídnuta praktická výuka mnoha endoskopických a sonografických výkonů. Součástí kongresu je i sekce pro mladé lékaře a pro zdravotní sestry. V rámci 

kongresu bude probíhat výstava farmaceutických firem. Společenský úvítací program se bude konat v podvečerních hodinách 11.11. po skončení odborné části programu v 

hotelu Clarion.Propagace kongresu probíhá od jara 2020 prostřednictvím internetu, propagace akce na kongresech se stejnou či příbuznou tématikou, v časopise 

Gastroenterologie a hepatologie a zároveň informace o kongresu jsou součástí newsletteru České gastroenterologické společnosti, Slovenské gastroenterologické společnosti a 

České hepatologické společnosti. Očekávaná účast je 1000 účastníků z celé České republiky, Slovenské republiky a zvaní zahraniční hosté. Součástí kongresu jsou i 

společenské večery.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I. a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 92 765 € – žadateli zbývá 107 235 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 11



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

012/2020

Česká lékařská 

společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, 

z. s.; Česká 

oftalmologická  

společnost  Sokolská 

490/31,  

120 00 Praha 2  

registrace MS Praha 

dne 1.1.2014  L 11903

IČO 00444359

Česká lékařská 

společnost 

Jana 

Evangelisty 

Purkyně, z. s. 

 Česká republika

prof. MUDr. 

Štěpán 

Svačina, 

DrSc. 

2.12.- 4.12. 

2021  

Praha 

3 dny

3 000 33 529 249

1 200 000  

(3000 x 400 Kč)  

 pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor

1 200 000*/ 1 200 000*/ 1 200 000*/ 1 200 000*/

Výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti - Societas Ophthalmologica Europea (SOE)                  (oční lékařství)

Jedná se o výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti (Societas Ophthalmologica Europea - SOE), který se koná každé dva roky v jedné zemi Evropy od roku 1960. 

Česká republika byla pověřena pořádáním této akce poprvé v historii. Kongres proběhne ve dnech 2.12. - 4.12.2021  v Kongresovém centru Paha. Jeho tématem  je oční lékařství 

v celém rozsahu, s cílem přinést účastníkům poslední poznatky z oboru, celkem je plánováno 76 sekcí. Součástí kongresu jsou vystoupení špičkových odborníků z celého světa 

(pozváno více jak 400 + 3 hlavní přednášející), kurzy, doprovodná výstava technologie, léků a vzdělávacích možností v očním lékařství (více jak 40 společností). Akce je 

zaměřena přednostně na mladé lékaře. Na akci se také budou podílet místní nemocnice - přenos z operačních sálů, operační kurzy atd. Součástí kongresu je setkání zástupců 

všech společností očního lékařství celé Evropy den před zahájením kongresu, které bude trvat  celý den a bude zakončen společenským večerem v jednom z pražských paláců. 

Doprovodné akce odborných společností a firem. Kongres zahrnuje i řadu společenských akcí – několik slavnostních večeří a recepcí. Všechny budou na významných místech v 

Praze, propagujících historii a architekturu Prahy. Předpokládá se účast 3000 delegátů z celého světa. Akce je dlouhodobě propagována vedením SOE, v samostatném 

vystoupení v rámci slavnostního zahájení byli pozváni účastníci výročního kongresu v roce 2019 v Nice, pravidelně jsou informovány všechny oftalmologické společnosti v Evropě 

i Společnost mladých oftalmologů. Akce je propagována na významných světových kongresech jak v Evropě, tak i mimo ni.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 92 765 € – žadateli zbývá 107 235 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 12



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

013/2020

Česká 

stomatologická 

komora, 

Slavojova 270/22,

128 00  Praha 2 

registrace 

dle zákna ČNR 

220/1991 Sb. 

IČO 00224284        

Česká 

stomatologická  

komora, 

Česká republika

doc. MUDr. 

Roman 

Šmucler, 

CSc.

15.10-16.10.

2021  

Praha

2 dny

1 500 6 200 000

600 000 

(1500 x 400 Kč) 

uvítací 

program, 

pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor

600 000 */ 600 000*/ 600 000*/ 600 000*/

Pražské dentální dny                                                                                                                                                            (zubní lékařství)

Mezinárodní kongres Pražské dentální dny (PDD) organizuje Česká stomatologická komora (ČSK) pravidelně od roku 1998. Jedná se o největší odbornou událost, která je v 

České republice pro stomatologickou veřejnost pořádána. 15. – 16. 10. 2021 se v O2 Universu bude konat již 24. ročník této významné akce.

Hlavní téma kongresu je Různé cesty, jeden cíl – polytematika zahrnující všechny obory zubního lékařství. Odborný program bude probíhat 2 dny ve třech paralelních sekcích a je 

určen celému dentálnímu týmu (tj. zubním lékařům, sestrám, dentálním hygienistkám) a studentům všech těchto profesí. Každoročně zaznamenáváme zvyšující se počet mladých 

zubních lékařů a studentů zubního lékařství jak v řadách přednášejících, tak i posluchačů. Kongres má stále vyšší odbornou a společenskou úroveň. Přednášet na Pražských 

dentálních dnech se stává prestižní záležitostí. Vysoká úroveň odborných přednášek českých i zahraničních lektorů zajišťuje stabilní počet účastníků. Několik desítek odborných 

sdělení si každoročně přijede vyslechnout na 1300 posluchačů z České republiky, Slovenska a dalších evropských i zámořských zemí. Odborná náplň kongresu splňuje 

požadavky systému celoživotního vzdělávání mnoha evropských zemí. Celé dentální týmy přijíždějí na kongres nejen za odborným programem, ale také z důvodu vzájemného 

společenského setkávání a neformální výměny zkušeností.  V rámci kongresu je tradičně organizován mezinárodní workshop představitelů evropských dentálních asociací. Od 

roku 2007 je tento workshop oficiální platformou Rady evropských zubních lékařů (CED – Council of European Dentists). Souběžně s odborným programem kongresu PDD 

probíhá vždy v přilehlých kongresových prostorách doprovodná výstava dentálních firem. Součástí je uvítací společenský program v prostorách 02 Universum s kulturním 

programem. Kongres, určený především odborníkům, je pravidelně doplněn o akci pro laickou veřejnost, především pro děti, ale i dospělou populaci. Česká stomatologická 

komora zajišťuje pro účastníky kongresu také ubytování, společenský i kulturní program.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I. a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 13



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

014/2020

Krystalografická 

společnost, z.s. 

Ostřicová 668/5, 

155 00  Praha 5  

registrace MS Praha 

dne 1.1.2014 

L/1773

IČO 18628192

Krystalografická  

společnost, z.s. 

Česká republika

 RNDr. 

Jindřich 

Hašek, DrSc. 

předseda 

14.8.-22.8. 

2021 

Praha  

9 dní   

2 500 39 500 000

1 000 000 

(2500 x 400 Kč)  

 pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor

1 000 000*/ 1 000 000*/ 1 000 000*/ 1 000 000*/

25th General Assembly and Congress of the International Union of Crystallography          (struktura a funkce pokročilých materiálů)

Kongres pořádá Mezinárodní krystalografická unie (International Union of Crystallography – IUCr) a její regionální organizace. V České republice je nyní příslušnou organizací 

Krystalografická společnost (KS), která se souhlasem slovenské strany vystupuje navenek jako Česká a Slovenská.  IUCr pořádá své kongresy spojené s valným shromážděním 

jednou za tři roky. V mezidobí se konají kongresy regionálních organizací. 25. ročník se bude konat v Kongresovém centru Praha ve dnech 14.8. – 22.8.2020. Moderní 

krystalografie je obor zabývající se strukturou látek v atomové až nanometrické škále, primárně krystalovou strukturou, uspořádáním atomů v látkách. Jedná se o typicky 

interdisciplinární obor sahající od biologie – struktury biologických makromolekulárních látek, přes chemii – např. vývoj léčiv, chemické reakce až k fyzice a vývoji nových 

materiálů. Krystalografie a příslušné techniky nacházejí uplatnění i při studiu nerostných surovin (mineralogie), ale i v umění (symetrie, analýza uměleckých děl). Akce začne 13.8. 

instalací výstavy a některými kurzy, obojí pokračuje 14.8., kdy bude pak kongres zahájen v kongresovém sále úvodními proslovy, koncertem, přednáškou vítěze/vítězky hlavní 

ceny IUCr a uvítací recepcí v prostorech výstavy. Ve dnech 15.8.-21.8. bude probíhat standardní vědecký program. Každý den bude zahájený a zakončený třemi paralelními 

přednáškami (tzv. keynote), celkem jich je plánováno 36. Hlavní částí bude celkem 104 mikrosympozií (8 paralelně dopoledne i odpoledne). K tomu ještě 9. speciální sekce a 

prezentace výpočetních programů. O polední přestávce s obědy podávanými ve výstavních prostorách bude probíhat celá řada schůzí výborů a všech komisí IUCr i regionálních 

asociací, firemní prezentace, bude možné prohlížet si postery. Vlastní posterové sekce budou během odpolední přestávky. Výjimečným dnem bude 17.8., kdy proběhne program 

pro všechny v kongresovém sále – dvě plenární přednášky, předání nové ceny pro mladého vědce / mladou vědkyni – Braggs prize a koncert. Jedním z přednášejících bude Sir 

Francis Stoddart, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 2016. Organizátoři vedou dlouhou propagační kampaň. Kromě internetové propagace je to i propagace přímá na 

příbuzných akcích, která je spojená i s propagací Prahy jako takové a ČR. Na evropských kongresech 2015-19 měli organizátoři samostatný stánek, jinde stánek sdílený s IUCr 

(Nový Zéland, USA - několik velkých kongresů), propagace proběhla i v Číně. 

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020, byla mu schválena dotace, ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I. a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 14



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

015/2021

Česká asociace 

ergoterapeutů,  

Kloboučnická 1627/7, 

140 00  

Praha 4 registrace 

MS Praha dne  

1.1.2014

L/6459

IČO 62348451                        

COTEC; 

ENOTHE, 

Vienna, Austria

Jana 

Jelínková, 

prezident 

spolku

15.9 -18.9. 

2021 

Praha 

4 dny

1 100 9 499 938

440 000  

(1100 x 400 Kč)   

  uvítací 

program, 

pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor 

440 000 */ 440 000*/ 440 000*/ 440 000*/

2. ročník kongresu je pořádán ve dnech 15. – 18.9-2021 v CUBEX centru Praha pod záštitou evropské rady COTEC, evropské sítě ENOTHE, České asociace ergoterapeutů a 1. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy. COTEC je nezisková organizace  Council of Occupational Therapists for the European Countries, která zastupuje přes 30 evropských 

ergoreraputických  asociací a více než 180 ergoterapeutů. Jeho cílem je propojit ergoterapeuty z různých zemí a společně pracovat na rozvoji, harmonizaci a zlepšování 

standardů odborné praxe a zároveň prohlubovat teorii ergoterapie v Evropě tak, aby co nejlépe řešila sociální a zdravotní problémy občanů.  ENOTHE, European Network of 

Occupational Therapy in Higher Education, je rovněž nezisková organizace, která se zabývá standardy a kvalitou odborného vzdělávání ergoterapeutů v Evropě. Obě organizace 

spolu úzce spolupracují. 

Záměrem kongresu je sdílení poznatků a znalostí, diskuze o zkušenostech a navazování nových partnerství. Hlavními tématy kongresu jsou: definice a koncept odolnosti, měření 

odolnosti, rozvoj odolnosti, fyzická odolnost, mentální odolnost, emoční odolnost, sociální odolnost, odolnost ve vzdělání, intervence na zlepšení programů odolnosti, odolnost a 

multidisplinární přístup, odolnost a rodina. Kongres bude začínat slavnostním zahájením v prostorách objektu Cubex Centrum Praha. Tento den bude také ve stejných prostorách 

probíhat uvítací večer pro účastníky. Další dny budou probíhat plenární jednání, doplněná paralelními jednáními v sekcích formou sympozií, a taktéž workshopy.

Propagace kongresu probíhá od roku 2019 na podobných kongresech a to formou letáků, bannerů na kongrese a prezentacemi. 

Kongres se původně měl uskutečnit v r. 2020, byla mu schválena dotace,  ale kvůli situaci s pandemií Covid – 19 se musel přesunout na rok 2021. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor a uvítací společenský program

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB.

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

2nd COTEC – ENOTHE CONGRESS 2021                                                                         (ergoterapie, odolnost jednotlivců a komunit)

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 15



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

016/2021

Sdružení praktických 

lékařů České 

republiky, z.s., 

U Hranic 3221/16, 

100 00 Praha 10, 

registrace MS Praha 

dne  1.1.2014 

L/1267

IČO 00196967    

Sdružení 

praktických 

lékařů České 

republiky z.s.  

Česká republika

MUDr. Petr 

Šonka 

předseda

14.5. - 15.5.

2021 

Praha 

2 dny

1 400 4 296 310

560 000  

(1400 x 400 Kč)  

 pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor 

560 000 */ 560 000*/ 560 000*/ 560 000*/

15. Kongres primární péče                                                                                                                           (lékaři první linieí)

Svým rozsahem a zaměřením se jedná o jedinečnou a významnou akci v oblastní primární péče, kterou pro své členy pořádají dvě monoprofesní sdružení - Sdružení praktických 

lékařů ČR a Sdružení praktických lékařů ČR pro děti a dorost. Dohromady sdružují přes 7000 „lékařů první linie“, což je i motto celého Kongresu. Vzdělávací akce je určena pro 

lékaře v primární péči a je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání lékařů. Kongres proběhne ve dnech  14. – 15.5.2020 v Clarion Congress Hotel Prague. Smyslem je 

kvalitní postgraduální vzdělávání, osobní setkávání a vzájemná výměna zkušeností kolegů jak v rámci své specializace, ale také ze dvou na první pohled podobných ale přece tak 

vzdálených oborů. Kromě odborných lékařských - medicínských přednášek, profesní a právní problematiky, bude kladen důraz na workshopy s praktickým nácvikem a kazuistiky. 

Součástí kongresu je společný hlavní program ve velkém sále, paralelní satelitní sympozia dle odborností v menších sálech a praktické workshopy i kulaté stoly na aktuální témata 

ve zdravotnictví. Po skončení odborné části je v místě konání naplánován večerní společenský program. Žadatel předpokládá účast 1400 delegátů. Akce bude propagována po 

vnitřní linii obou pořadatelů (odborná periodika, která odebírají z titulu členství všichni členové obou pořádajících organizací, webové stránky, e-mailing a cestou okresních 

předsedů).

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I. a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis.vČástka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 16



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

017/2021

Česká psychiatrická 

společnost z.s.  

Ke Karlovu 460/11  

120 00  Praha 2 

registrace MS Praha 

dne  1.1.2014 

L17330

IČO 27051757

Česká 

psychiatrická 

společnost z.s..  

Česká republika

prof. MUDr. 

Pavel Mohr, 

Ph.D.  

předseda

6.5.-9.5. 

2021 

Praha

4 dny   

1 000 18 102 703

400 000  

(1000 x 400 Kč)  

 pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor 

400 000 */ 400 000*/ 400 000*/ 400 000*/

Světový kongres o ADHD (The World Congress on ADHD)                                                                                               (ADHD)

Světová federace ADHD sdružuje odbornou komunitu a jejich regionální sdružení ADHD. Letošní kongres je pořádaný ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností. Šíříme 

vzdělávání o ADHD (hyperkinetická porucha, porucha pozornosti s hyperaktivitou) a prosazujeme pacienty a jejich rodiny tím, že necháme světové odborníky učit lékaře, 

výzkumníky a další zúčastněné strany ADHD, jak používat vědecká data a klinickou zkušenosti k lepšímu výsledku při léčbě osob s ADHD.  8. Světový kongres o ADHD bude 

hostit Kongresové centrum Praha  od 6. do 9. května 2021. Obvykle však delegáti stráví v Praze o několik dnů více, a to jak kvůli předcházejícím a navazujícím workshopům, tak i 

čistě z turistických důvodů. Prezentována budou všechna témata, která se zabývají ADHD, dále se budou konat odborné přednášky, plenární přednášky, workshopy, sympozia, 

kulaté stoly, výstava a prezentace posterů. Vědecký program se bude zabývat takovými tématy, jako je např. etiologie, poruchy autistického spektra, diagnóza, elektrofyziologie, 

genetika, neuroimaging, experimentální modely a dalšími. Společenský uvítací večer i zakončení se budou konat v prostorách Kongresového sálu a foyer KCP. V rámci 

konference proběhne večeře řečníků v sobotu 8. května 2021 v 19:00 v některé místní restauraci. Propagace kongresu probíhá jak na stránkách mateřské asociace a dále i 

prostřednictvím distribuce tištěných materiálů a informačních brožur o Praze v rámci členské základny. Pravidelné emailové informace a upoutávky jsou zasílány na kontakty z 

minulých konferencí.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I.  a je doporučena PCB.

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 0 € – žadateli zbývá 200 000 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 17



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

019/2021

Česká lékařská 

společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, 

z. s., 

Sokolská 490/31, 

120 00 Praha 2 

registrace MS Praha, 

dne 1.1.2014  

L 11903

IČO 00444359

Česká lékařská 

společnost 

Jana 

Evangelisty 

Purkyně, z. s. 

Česká 

oftalmologická  

společnost  

Česká republika

prof. MUDr. 

Štěpán 

Svačina. 

DrSc. 

předseda

30.9.-2.10. 

2021

Praha

3 dny

1 350 4 559 193

 540 000  

(1350 x 400 Kč)  

 pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor 

540 000 */ 540 000*/ 540 000*/ 540 000*/

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP                                                                                     (oftalmologie)

Výroční sjezd České oftalmologické společnosti se koná každoročně v podzimních měsících. Letošní 29. ročník se bude konat ve dnech 30.9. – 2.10.2021 v hotelu Clarion 

Congress Hotel Praha. Kongres je kvalitní odbornou událostí s přitažlivými doprovodnými akcemi, příležitostí k výměně zkušeností a příjemnému společenskému setkání. Témata 

kongresu v přednáškách i posterech obsáhnou oftalmologii v celé její šíři a zaměří se i na nejnovější vědecké poznatky přispívající ke každodenní praxi.  Akce má charakter 

postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce je rovněž 

zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Okruhy přednášek pro sjezd v roce 2021 jsou: věda a výzkum 

v oftalmologii, katarakta a refrakce, glaukom, sítnice, rohovka, uveitidy, strabismus a pedooftalmologie, orbita a neurooftalmologie, traumatologie, plastická chirurgie, onkologie, 

varia a posterová sekce. Pro delegáty se bude konat po odborném programu společenský večer v pátek 1. 10. 2020 v Klubu Lávka. Propagace probíhá na podobných akcích 

formou projekce spotu před zahájením programu a o přestávkách, internetové prezentace kongresu, reciproční inzerce v odborném tisku, prezentace na medicinských serverech 

a na sociálních sítích. Očekává se účast 1300 delegátů.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I. a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 92 765 € – žadateli zbývá 107 235 EUR

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 18



Název 

(téma)

poř.č. žadatel
pořadatel 

kongresu

osoba 

oprávněná 

jednat za 

žadatele

datum a 

místo 

realizace 

počet dní

počet 

účastníků 

kongresu

celk.nákl. 

projektu Kč

požadovaná 

částka Kč 

účel

Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč

Doporučená 

výše dotace

RHMP

 v Kč

Poskytnutá 

výše dotace

ZHMP

 v Kč

KT 

020/2021

GUARANT  

International spol. 

s.r.o.

Českomoravská 19, 

190 00  Praha 9

registrace MS Praha 

dne 30.1.1992 

C/7144

IČO 45245401

IEEE Institute of 

Electrical and 

Electronics 

Engineers, inc., 

Meetings, 

Conferences 

and Events 

(MCE), USA

Ing. Luděk 

Vocílka a Ivo 

Miksa, 

jednatelé

27.9.-1.10. 

2021 

Praha

5 dní

3 000 49 759 000

1 200 000  

(3000 x 400 Kč) 

uvítací 

společenský 

program a 

pronájem 

společenských 

a 

konferenčních 

prostor 

1 200 000*/ 1 200 000*/ 1 200 000*/ 1 200 000*/

Mezinárodní konference Intelligent Robots and Systems 2021 (IROS 2021) se bude konat na podzim ve dnech 27.9 - 1.10, 2021 na půdě konferenčního centra O2 Universum. 

Jedná se o špičkové vědecko-technické setkání pod záštitou prestižních mezinárodních odborných společností. Hlavními technickými sponzory a garanty odborné kvality akce 

jsou IEEE/RAS a IES (The Institute of Electrical and Electronics Engineers/ Robotics and Automation Society a Industrial Electronics Society), RSJ (Robotics Society of Japan), 

SICE (Society of Instrument and Control Engineers, Japan). V českém měřítku pak konání akce odborně zaštiťuje naše největší technická univerzita České vysoké učení 

technické v Praze (ČVUT) svým Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a dalšími státními institucemi. Konference Intelligent Robots and systems 2021 je 

špičkovou vědeckou akcí celosvětového významu, patří ke dvěma nejprestižnějším akcím svého druhu na světe. Je organizována ve významných lokalitách a na roční bázi rotuje 

pravidelně přes evropský, asijský a americký kontinent. Praha je historicky prvním místem konání akce v zemi bývalého východního bloku. Skladba účastníků je tvořena odbornou 

veřejností, tedy akademickými pracovníky a výzkumníky pracujícími v oblastech výzkumu a vývoje inteligentních a autonomních robotických systémů a technologií a jejich 

aplikací, zástupci průmyslových firem, zástupci výzkumných agentur apod. Nedílnou součástí akce je rozsáhlá výstava veletržního typu, již se účastní světové prestižní firmy a Hi-

Tech společnosti v oboru. Mimo odborného programu jsou součástí kongresu též setkání a prezentace směřující k provázání výzkumu a vývoje s firmami, různé soutěže a další 

doprovodné akce zaměřené na zpřístupnění problematiky výzkumu a vývoje v oblasti pokročilé robotiky, umělé inteligence a kybernetiky i další odborné veřejnosti a studentům 

formou soutěží. Očekávaná návštěvnost konference se pohybuje kolem 3 000 registrovaných účastníků. Propagace konference probíhá pravidelně od roku 2016 na předchozích 

konání této akce celosvětově a na akcích s příbuznou problematikou prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, věstníků odborných společností IEEE/RAS/IES/RSJ/SICE. 

V evropském měřítku byla akce v minulosti propagována na European Robotics Forum.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za společenský uvítací program a pronájem společenských a konferenčních prostor.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 - Opatření I. a je doporučena PCB. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Částka již obdržená v "de minimis" 97 120 € – žadateli zbývá 102 880 EUR

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems                                                           (věda a technika)

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 19



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/70 ze dne 18. 3. 2021

název

Poř.č. 

žádosti
Žadatel, IČO

Datum 

realizace
Místo realizace

Předpokl. 

počet 

účastníků

Celkové 

náklady akce  

 v Kč

Požadovan

á částka v 

Kč

Podíl na 

celk. 

nákladech 

v %

Max. možná 

výše podpory  

v Kč         

Hodnocení 

Komise                     

v bodech

Doporučená 

výše dotace 

Komise                               

v Kč 

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč 

Doporučená 

výše dotace  

RHMP

 v Kč 

Poskytnutá 

výše dotace  

ZHMP

 v Kč 

A-

009/2021

Nadace Forum 2000 

(nadace)

Praha 1 - Hrad,  

PSČ 11908                    

 IČO: 65992768

10.-12.10.

2021

Praha - Pražská 

křižovatka, Žofín, 

Goethe Institut

770 fyzicky, 

tisíce osob 

online

6 592 500 700 000 10,6 308 000 */ 67,9 308 000**/ 308 000**/ 308 000**/ 308 000**/

OPATŘENÍ II. - PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM

25. konference Forum 2000

Konference Forum 2000 představuje mezinárodní uznávanou platformu, která vytváří prostor pro otevřený dialog,  sdílení poznatků a zkušeností při řešení globálních problémů, diskuzi o stavu demokracie a o lidských právech. Forum 

2000 se koná v Praze již od roku 1997, v roce 2021 se má jednat o jubilejní 25. ročník. Program nabídne kromě hlavní konference okolo 30 akcí rozdělených na veřejnou část s panelovými diskuzemi a přednáškami a pracovní 

(uzavřenou) část, kde mají experti na danou problematiku možnost podrobněji debatovat o nastolených tématech a navazovat kontakty a spolupráci v oblasti podpory demokracie a lidských práv.  Předpokládaná účast je dle žadatele 

okolo 400 řečníků a odborných delegátů, asi 300 návštěvníků z řad odborné veřejnosti a asi 70 zástupců předních českých a zahraničních médií.  Hlavní cílové skupiny jsou přední světové osobnosti z řad akademiků, politiků, 

novinářů, disidentů a zástupců občanské společnosti,  diplomatů, studentů a osob se zájmem o mezinárodní dění.  Propagace bude probíhat primárně na webu a sociálních sítích, prostřednictvím kampaně, zahraničních i tuzemských 

mediálních partnerů, vybrané části programu budou živě sdíleny se širokou veřejností. Pořizovány jsou videozáznamy a reporty. Financování akce je vícezdrojové.  Primárním zájmem je realizace klasické konference ve fyzické formě, 

která umožňuje osobní setkání a diskuze podporující efektivní networking.  Hlavními místy konání v tomto případě mají být Pražská křižovatka, Žofín, Goethe Institut. Organizační tým však bude pracovat i s alternativními scénáři 

realizace konference (hybridní, případně celkově virtuální varianta) podle vývoje situace. Žadatel žádá o podporu ve výši 700 000 Kč, což je více než max. možná výše podpory konferencí dle zásad pro Opatření I.  Podle těchto zásad 

má žadatel, jehož projekt spadá  charakterem do Opatření I., nárok na podporu max. ve výši  (770 x 400 Kč), tj. 308 000 Kč. V tomto případě se sice nejedná o klasický asociační kongres, ale  o akci konferenčního charakteru. 

Žadatel získal za poslední 3 roky podporu v v oblasti kultury v r. 2018 (100 000 Kč, NGO Market), v roce 2019 (100 000 Kč, Mluvme spolu) a v roce 2020 (100 000 Kč, Mluvme spolu). V oblasti cestovního ruchu na konferenci Forum 

2000 v roce 2018 podporu nezískal, získal ji pak v roce 2019 (400 000 Kč) a v roce 2020 (500 000 Kč).

Účel, na který bude individuální dotace použita: Nájem prostor včetně příslušných služeb, propagace  akce nebo MHMP v zahraničí a tuzemsku mimo území HMP 

Žádost splnila formální podmínky stanovené Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2021.

KOMISE:

Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP.  Projekt je významný svým závažným 

společenským tématem a má vysoký potenciál pro publicitu a medializaci ve spojení s HMP.



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/70 ze dne 18. 3. 2021 Opatření II. - žádosti o dotaci nad 200 000 Kč PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU  PRO ROK 2021

název

Poř.č. 

žádosti
Žadatel, IČO

Datum 

realizace
Místo realizace

Předpokl. 

počet 

účastníků

Celkové 

náklady akce  

 v Kč

Požadovan

á částka v 

Kč

Podíl na 

celk. 

nákladech 

v %

Max. možná 

výše podpory  

v Kč          

Hodnocení 

Komise                

v bodech

Doporučená 

výše dotace 

Komise                               

v Kč 

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč 

Doporučená 

výše dotace  

RHMP

 v Kč 

Poskytnutá 

výše dotace  

ZHMP

 v Kč  

A-

021/2021

Svatojánský spolek, z.s.

Na Marně 477/3

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČO: 03362531

14.-15.5.

2021

Karlův most, řeka 

Vltava s panoramatem 

Malé Strany a 

Pražského hradu

15000/25000 12 684 000 3 800 000 30,0 1 000 000  */ 53,6 650 000**/ 650 000**/ 650 000**/ 650 000**/

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2021

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou rekonstrukcí původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Tyto novodobé slavnosti se konají od roku 2009, v roce 2021 se bude konat již o 

13. ročník. Slavnosti nabízejí kulturní program včetně barokního koncertu a regaty lodí na Vltavě, zároveň mají zprostředkovat duchovní poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti. NAVALIS jsou organizovány spol. Pražské 

Benátky s.r.o. a Svatojánským spolkem z.s. vždy 14. a 15. května. V r. 2021 bude hlavním organizátorem Svatojánský spolek z.s.  V rámci NAVALIS 2020 se budou konat dvě hlavní akce: dne 14. 5. tzv. "Benátské odpoledne" a mše 

svatá v kostele sv. Františka z Assisi. V pátek 15. 5. po celý den budou probíhat slavnosti (zdobení koní, žehnání koním a jezdcům, mše svatá v katedrále sv. Víta, "Svatojánské procesí" na Karlův most a hlavní večerní program od 

18:00 do 22:00 na Vltavě u Karlova mostu. Hlavní součástí programu bude regata lodí včetně benátských gondol, seskok parašutistů, plavba otužilců a vodní barokní koncert na pontonu na Vltavě. Slavnosti mají přilákat Pražany i 

návštěvníky ze zahraničí. Jubilejní rok 2021 bude zasvěcen oslavě 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Předpokládaná účast 15–25 tisíc diváků vychází z průměrné návštěvnosti z předchozích let.  Propagace akce a hl. m. 

Prahy má být prostřednictvím  českých a zahraničních médií a sociálních sítí. Reportáže přenáší Česká televize, TV Prima CNN a přímý přenos uvádí TV Noe.  Akce je propagována ve spolupráci s českými centry v zahraniční, 

ambasádami Itálie, Chorvatska, Rakouska a dalšími.  Dle údajů žadatele v roce 2020 vidělo slavnosti Navalis online 180 000 diváků. Žadatel žádá o podporu ve výši 3 800 000 Kč. Dle schváleného Programu podpory cestovního ruchu 

na rok 2021 je  v rám ci Opatření II. možné poskytnout podporu  maximálně do výše  1 000 000 na jeden projekt.

Slavnosti NAVALIS jsou organizovány střídavě spol. Pražské Benátky s.r.o. a Svatojánským spolkem z.s.  V r. 2021 bude hlavním organizátorem Svatojánský spolek z.s. Tento žadatel -Svatojánský spolek v posledních 3 letech 

podporu HMP nezískal, IUD v roce 2018 nebyl přidělen, víceletý grant v r. 2018 byl vyřazen. Společnost Pražské Benátky s.r.o. získala na Slavnosti NAVALIS  podporu v r. 2018 - IUD v kultuře ve výši 2 500 000 Kč, v r. 2019 IUD v 

oblasti kultury ve výši  1 700 000 Kč  a 870 000  Kč (poskytnutí reklamní ploch - odbor médií a marketingu MHMP), v roce 2020 získala podporu ve výši 2 000 000 Kč -IUD v oblasti cest. ruchu. 

Účel, na který bude individuální dotace použita: Nájem prostor včetně příslušných služeb, propagace  akce nebo MHMP v zahraničí a tuzemsku mimo území HMP 

Žádost splnila formální podmínky stanovené Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2021.

KOMISE:

Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP.  Jedná se o ojedinělou akci, která má 

potenciál pro příjezdový turismus do Prahy vzhledem k tematizaci Sv. Jana Nepomuckému, jehož 300. výročí svatořečení připadá na rok 2021.

Stránka 2
*/ max. 30% rozpočtových nákladů, u konferencí max. 400 Kč na reg. osobu, celková výše podpory max. 1.000.000 Kč

**/ dotace v cestovním ruchu jsou poskytovány v " de minimis" 



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/70 ze dne 18. 3. 2021 Opatření II. - žádosti o dotaci nad 200 000 Kč PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU  PRO ROK 2021

název

Poř.č. 

žádosti
Žadatel, IČO

Datum 

realizace
Místo realizace

Předpokl. 

počet 

účastníků

Celkové 

náklady akce  

 v Kč

Požadovan

á částka v 

Kč

Podíl na 

celk. 

nákladech 

v %

Max. možná 

výše podpory  

v Kč        

Hodnocení 

Komise                

v bodech

Doporučená 

výše dotace 

Komise                               

v Kč 

Doporučená 

výše dotace 

Výbor

 v Kč 

Doporučená 

výše dotace  

RHMP

 v Kč 

Poskytnutá 

výše dotace  

ZHMP

 v Kč  

A-

022/2021

Občanské sdružení Bílá 

Hora 1620, z.s.

Stará náves 139, 331 51 

Kaznějov                            

IČO: 22720006

17.-19.9.

2021

Praha Vypich - pláň u 

Obory Hvězda

2000 

účinkujících/

tisíce 

návštěvníků

2 750 000 560 000 20,4 560 000  */ 72,0 560 000**/ 560 000**/ 560 000**/ 560 000**/

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620 - 17. ročník 

KOMISE:

Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Každoroční akce, která se loni konala v čase 

400. jubilea, podporuje rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu a má vzdělávací přesah. Vzhledem k velkému mediálnímu pokrytí lze předpokládat významnou návštěvnost i propagaci města.

Akce je koncipována jako zábavně-historická událost na víkend. Hlavním programem je vlastní rekonstrukce bitvy z roku 1620, do které jsou zapojeni účinkující z celé Evropy. Přibližují tuto dramatickou epizodu českých dějin. Jedná 

se o jednu z největších rekonstrukcí historické události v Evropě. Bělohorskou pláň zaplní vojenská ležení se stovkami vojáků, stánky s tradičními řemesly, taverny a jiné atrakce. Součástí bud i další  doplňující program ve formě 

vzdělávací osvěty. Cestovní kanceláře tuto rekonstrukci zařazují do svých programů. V průběhu posledních ročníků roste návštěvnost zahraničních návštěvníků, na akci jezdí rodiny, přátelé a fanouškovské kluby z celé Evropy. V 

minulých letech navštívily rekonstrukci bitvy i významné osobnosti z řad politiků, umělců, potomci významných šlechtických rodů. Očekávají se stovky kostýmovaných účinkujících a tisíce fanoušků a diváků. Akce se bude konat mimo 

historické centrum Prahy před oborou Hvězda.  Součástí žádosti je podrobnější koncepční a realizační plán, program, historie akce. Propagace akce bude probíhat  prostřednictvím sociálních sítí, billboardové a plakátové kampaně, 

rozhlasu, TV spotů, zahraničních médií, také prostřednictvím spolků apod. Financování je vícezdrojové. Po ukončení akce bude místo konání rekultivováno a bude vyseta nová tráva. 

Žadatel získal v oblasti cestovního ruchu na tuto akci na 16. ročník  v roce 2020 podporu ve výši 750 000 Kč.                                                    

Účel, na který bude individuální dotace použita: Nájem prostor včetně příslušných služeb, propagace  akce nebo MHMP v zahraničí a tuzemsku mimo území HMP 

Žádost splnila formální podmínky stanovené Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2021.

Stránka 3
*/ max. 30% rozpočtových nákladů, u konferencí max. 400 Kč na reg. osobu, celková výše podpory max. 1.000.000 Kč

**/ dotace v cestovním ruchu jsou poskytovány v " de minimis" 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu 

podpory cestovního ruchu pro rok 2021, Opatření I.  
č. DOT/62/03/        /2021 

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 územních 

rozpočtů“), 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 

Poskytovatelem a Příjemcem 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 

zastoupené ředitelem KUC MHMP .................................................... 

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 

zastoupené/á/ý: …………………….. 

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

registrované/á/ý: ………………………………….. 

IČO/datum narození:    DIČ:……………….. 

bankovní spojení:…………………………….. 

číslo účtu:…………………………….  
 

(dále jen „Příjemce“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků Poskytovatele (dále jen „Dotace“) ve výši 

……………..1 Kč: (slovy: ……………………..…… korun českých) na výše uvedený účet Příjemce 

do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy.   

 

Článek II. 

            Účel dotace 

1. Dotace je poskytována na uhrazení části či celého finančního nákladu na nájem konferenčních a 

společenských prostor nebo na uhrazení části či celého finančního nákladu jednoho uvítacího 

programu prezentujícího hlavní město Prahu v souvislosti s pořádáním kongresu ……………………. 

…………………… na území hlavního města Prahy v termínu ……………………  (dále jen „Účel“) 

v souladu se zněním „Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021“ (dále jen „Program“), který 

byl schválen usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1996 ze dne 14.9.2020, a v souladu s podanou 

 
1 Doplnit po schválení Zastupitelstvem hl. m.  Prahy 
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žádostí Příjemce o podporu v rámci Programu (dále jen „Žádost“). Celkový udávaný počet 

registrovaných účastníků Účelu je …………. 

2. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se ji využít na realizaci Účelu dle odstavce 1 tohoto článku. 

 

Článek III. 

 Doložka 

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

pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. .................. ze dne ................2 

 

Článek IV. 

                                                              Veřejná podpora a slučitelnost 

1. Projekt kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. 

Dotace je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením Komise ES č. 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 L 352/1, 24. 12. 2013). 

2. Účel může být spolufinancován z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu 

nebo strukturálních fondů Evropské Unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

3. Duplicitní úhrada stejných výdajů Účelu z různých veřejných i jiných zdrojů není dovolena. 

 

Článek V. 

Podmínky poskytnutí a použití Dotace 

1. Dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použita k vytváření zisku, v 

opačném případě je příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši. Dotace nesmí být Příjemcem 

přenesena či postoupena na jiný subjekt.     

2. Dotace je určena na realizaci Účelu na území hlavního města Prahy s fyzickou účastí delegátů. Dotace 

není určena na realizaci Účelu nebo jakýchkoliv jeho částí ve virtuální podobě.                                                                                                                 

3. Příjemce je povinen využít Dotaci hospodárně, efektivně a účelně pouze na realizaci Účelu, vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost, na úhradu uznatelných nákladů vyplývajících z Účelu. Z Dotace 

není povoleno pořizovat investiční majetek. 

4. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím Odboru kultury a cestovního ruchu 

Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení cestovního ruchu (dále jen „KUC MHMP“), harmonogram 

Účelu, umožnit mu volný vstup dle potřeby na jednotlivé fáze realizace Účelu a na samotný Účel a 

provádět kontroly realizace Účelu. Příjemce je dále povinen jakoukoliv věcnou, místní nebo časovou 

změnu Účelu písemně oznámit KUC MHMP, a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 

kalendářních dnů od zjištění těchto skutečností. 

5. Příjemce je povinen dosáhnout Účelu, na který je dotace poskytnuta, do ……………..3. Pokud takto 

neučiní, musí vrátit plnou výši dotace nejpozději do ………….4  na účet Poskytovatele uvedený 

v záhlaví Smlouvy a uvést jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol číslo Smlouvy. 

 
2 Doplnit č. usnesení po zasedání Zastupitelstva hl. m.  Prahy 
3 Doplnit datum  realizace Účelu dle čl. II, odst. 1 Smlouvy, vždy nejpozději do 31.12.2021 (Dotace jsou poskytovány na 1 kalendářní 

rok)   
4 Doplnit datum shodné s termínem pro finanční vypořádání Dotace dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, vždy nejpozději do 31.12.2021 

(Dotace jsou poskytovány na 1 kalendářní rok) 



 

3 

 

6. 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. 

7. Příjemce je povinen vykazovat Dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem     

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a umožnit 

Poskytovateli kontrolu originálů účetních písemností. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle 

citovaného zákona, jsou povinni vést ve vztahu k předmětu Smlouvy daňovou evidenci podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou tak, aby příslušné 

doklady, vztahující se k Dotaci, splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o 

účetnictví, s výjimkou písm. f) předmětného ustanovení, a aby předmětné doklady byly správné, 

úplné, průkazné a srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 

jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byl vedeny analyticky a ve vztahu k Dotaci (a 

takto označeny).  

8. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům vyplývajícím z Účelu, je pro Příjemce 

uznatelným nákladem, pokud Příjemce není plátcem této daně nebo pokud je plátcem DPH, ale 

nevzniká mu nárok na odpočet této daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. 

9. Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména 

pak stanovených v § 4 odst. 2 ZZVZ. 

10. Příjemce se zavazuje na místech realizace Účelu 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. 

11. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti 

(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Příjemce současně prohlašuje, že se 

nenachází v úpadku či likvidaci a pokud se tak stane, bude postupovat v souladu se Smlouvou. 

Příjemce dále prohlašuje, že nebyl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem 

statutárního orgánu Příjemce právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak 

také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu Příjemce. 

12. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu na základě dohody smluvních stran. Poskytovatel je 

oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 14 dní ode dne, kdy byla 

písemná výpověď doručena Příjemci, a to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. 

Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. den od 

jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran. Výpověď se nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. 

 

   Článek VI. 

          Další podmínky související s Účelem 

1. Příjemce je povinen při realizaci Účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným způsobem 

prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jakožto poskytovatele Dotace na všech propagačních a 

informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně prezentovat Poskytovatele 

při realizaci Účelu, v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, že Příjemce provozuje 

webové stránky a uvádí zde informace o Účelu, zveřejněním oficiálního loga Poskytovatele na 

vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „Projekt je realizován s finanční 

podporou hlavního města Prahy.“ Ke splnění této povinnosti uděluje Poskytovatel Příjemci souhlas s 
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užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu 

hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. 

2. Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a kontrolu správnosti použití loga                   

k propagačním účelům Příjemce kontaktuje Odbor komunikace a marketingu MHMP na adrese 

logo@praha.eu. Propagaci Poskytovatele je Příjemce povinen doložit v rámci Finančního vypořádání 

dotace. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného Účelu 

včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce 

se zavazuje toto právo Poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost. 

3. Příjemce je povinen umožnit na vyžádání hlavnímu městu Praze prezentaci formou stánku v místě 

realizace Účelu. 

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Příjemce je povinen umožnit 

Poskytovateli provádění průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání s Dotací v souladu se 

zákonem o finanční kontrole, a to po dobu realizace Účelu a dále po dobu 10 let po dosažení Účelu. 

Příjemce je povinen na požádání předložit Poskytovateli veškeré účetní a ostatní potřebné doklady, 

vztahující se k Dotaci a poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti. Příjemce je povinen 

zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb pro 

Příjemce) umožnily Poskytovateli prověřit jejich účetnictví a účetní doklady ve vazbě na Účel 

Dotace. 

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

Poskytovateli písemně na jeho adresu jakoukoliv změnu svých údajů uvedených ve Smlouvě, Žádosti 

nebo veřejném rejstříku.  

6. Je-li Příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této Smlouvy hodlá učinit kroky ke své přeměně 

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

rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost Poskytovateli, 

přičemž v případě přeměny práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na nově vzniklou 

právnickou osobu, neurčí-li Poskytovatel ve lhůtě 10 dnů od oznámení jinak, a v případě zrušení s 

likvidací je Příjemce povinen vrátit Dotaci Poskytovateli do 14 kalendářních dnů ode dne zahájení 

procesu zrušení s likvidací na číslo účtu Poskytovatele uvedené výše.    

7. Příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související s Dotací po dobu 10 let od dosažení 

Účelu.  

8. Příjemce se zavazuje při realizaci Účelu předcházet vzniku odpadů a minimalizovat používání 

jednorázových výrobků a obalů, zejména nepoužívat při realizaci Účelu plastové nádobí k 

jednorázovému použití, nahradit jednorázové plastové nádobí (kelímky, talíře, příbory, míchátka 

apod.) např. zálohovaným keramickým, porcelánovým či skleněným nádobím, klasickými příbory, 

popř. recyklovatelným papírovým nebo plně kompostovatelným bioplastovým nádobím, umožnit 

použití vlastního nádobí, zbytečně nepoužívat mikrotenové a jiné plastové sáčky a nahradit je 

papírovými, umožnit na akcích třídění odpadu a kontrolovat správné  nakládání s odpadem 

odpadovou firmou. Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, kteří působí na akci a podávají jídlo 

a nápoje účastníkům. 
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     Článek VII. 

   Finanční vypořádání Dotace 

1. Příjemce je povinen doručit Poskytovateli finanční vypořádání Dotace (vyúčtování) nejpozději do 

…………….  na formuláři dle odstavce 6 tohoto článku Smlouvy včetně příloh. Vyúčtování musí 

obsahovat minimálně: 

a) položkový přehled celkových nákladů a příjmů Účelu a finanční vypořádání Dotace na výše 

uvedeném formuláři 

b) soupis účetních dokladů a fotokopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě (kopie výpisu 

z účtu) dokládajících účelné využití poskytnuté Dotace 

c) věcnou zprávu o realizaci a průběhu Účelu a užití Dotace  

d) fotodokumentaci z realizace Účelu, fotodokumentaci s prezentací a umístěním loga hlavního 

města Prahy v průběhu realizace Účelu a 1 kus tištěného programu a dalších propagačních 

materiálů, které byly k Účelu vydány, k doložení splnění Článku VI., odst. 1 Smlouvy 

e) seznam registrovaných účastníků Účelu včetně registračních (identifikačních) čísel a délky 

registrace; v případě realizace Účelu hybridní formou (kombinace prezenční a online účasti 

registrovaných delegátů), budou na seznamu uvedeni pouze ti delegáti, kteří se Účelu účastnili 

prezenčně 

f) kopii registrace k DPH v případě, že je Příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH 

 

2.  Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do ……………. 5 na číslo účtu 

Poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy a uvést jako variabilní symbol své IČO a jako specifický 

symbol číslo smlouvy.  

3.  Dotace je poskytována kongresům, které jsou realizovány na území hlavního města Prahy, mají 500 a 

více registrovaných účastníků a trvají minimálně 2 dny.  

4. V případě, že Příjemce nesplní některou z podmínek dle odst. 3 tohoto článku, je povinen vrátit celou 

výši Dotace na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy do ………………... 6 

 

5. V případě, že počet registrovaných účastníků, kteří se Účelu účastnili prezenčně, nebude odpovídat 

počtu uvedenému v čl. II., odst. 1. této smlouvy a zároveň neklesne pod 500 osob, Příjemce je 

povinen vrátit alikvótní část Dotace na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy do 

…………….7. 

6.  Formulář “Finanční vypořádání dotace“ je ke stažení na webových stránkách hlavního města Prahy 

www.praha.eu v sekci „dotace a granty/městské granty/cestovní ruch/granty (programové dotace)“. 

Doručuje se zároveň v tištěné a elektronické podobě. Obě verze musejí být identické. Elektronická 

verze formuláře se ukládá ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler). Pro uživatele Apple MAC je 

k dispozici online verze formuláře. Po odeslání elektronické verze vyplněného formuláře se 

vygeneruje potvrzení o elektronickém podání. Vytištěný a podepsaný formulář včetně 

vygenerovaného potvrzení o elektronickém podání Příjemce Dotace doručí na adresu „Hlavní město 

Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, Praha 

1, a to buď osobně v hlavní podatelně na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo na adrese 

Mariánské nám. 2/2, Praha 1, v úředních hodinách podatelny, nebo prostřednictvím držitele poštovní 

licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum podání. 

 

 

5 Doplnit datum shodné s termínem pro finanční vypořádání Dotace dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, vždy nejpozději do 31.1.2022 

(Dotace jsou poskytovány na 1 kalendářní rok) 
6 Doplnit datum shodné s termínem pro finanční vypořádání Dotace dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, vždy nejpozději do 31.1.2022 

(Dotace jsou poskytovány na 1 kalendářní rok) 
7 Doplnit datum shodné s termínem pro finanční vypořádání Dotace dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, vždy nejpozději do 31.1.2022 

(Dotace jsou poskytovány na 1 kalendářní rok) 
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Článek VIII. 

Porušení rozpočtové kázně  

1. Pokud Příjemce poruší povinnost stanovenou právním předpisem, Smlouvou nebo předpisem 

Evropské unie nebo neoprávněně použije či zadrží Dotaci, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, případně jeho části v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu Poskytovatele podle 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „odvod“). V případě 

prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je Příjemce povinen zaplatit penále. Příjemce je 

povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) v případě, že se jedná 

o právnickou osobu, nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná o fyzickou osobu, a jako specifický 

symbol číslo smlouvy.  

 

2. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech podmínky, 

jejichž porušení Příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je stanovena takto:  

a) Finanční vypořádání Dotace nebude předáno ve stanovené lhůtě dle čl. VII. odst. 1. – odvod ve 

výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu, a to až do doby předání 

sjednaným způsobem 

b) Finanční vypořádání Dotace nebude obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat 

nesrovnalosti - odvod ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s opravou či doplněním 

dokumentu, a to až do doby předání sjednaným způsobem 

c) nebude dodržena publicita dle čl. VI. odst. 1. a 2. Smlouvy  - odvod ve výši 20 % z celkové výše 

Dotace;   

d) porušení povinnosti nahlášení změny v realizaci Účelu dle čl. V. odst. 4.  Smlouvy - odvod ve 

výši 10 % z celkové výše Dotace, 

e) neoznámení změny identifikačních údajů Příjemcem dle čl. 6, odst. 5. Smlouvy - odvod ve výši 

10 % z celkové výše Dotace. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě se řídí příslušnými platnými právními předpisy, 

zejména občanským zákoníkem, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a správním 

řádem. 

2. V případě rozporu mezi právy a povinnostmi vyplývajícími z Programu podpory v oblasti cestovního 

ruchu pro rok 2020 a Smlouvy platí, že se bude postupovat v souladu se Smlouvou.  

3. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 

27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25. 5. 2018 je ze strany 

Poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na 

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

4. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného dodatku 

podepsaného oběma Smluvními stranami. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 

číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.  

6. 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) zajistí Poskytovatel.  

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) autorizovaných stejnopisech, Poskytovatel obdrží 4 (čtyři) 

stejnopisy a Příjemce 1 (jeden). 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.  

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

 

 

 

 

  

   V Praze dne .........................    V Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

          ……………………………………                                   ..…….………………….............. 

 

            Poskytovatel                                                                          Příjemce 



Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/70 ze dne 18. 3. 2021 
 

                                                                                                                                                   PID  

                                                                                                                                       Stejnopis č.  

1 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu 

podpory cestovního ruchu pro rok 2021, Opatření II.  
č. DOT/62/03/        /2021 

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 územních 

rozpočtů“), 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 

Poskytovatelem a Příjemcem 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 

zastoupené ředitelem KUC MHMP .................................................... 

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 

zastoupené/á/ý: …………………….. 

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

registrované/á/ý: ………………………………….. 

IČO/datum narození:    DIČ:……………….. 

bankovní spojení:…………………………….. 

číslo účtu:…………………………….  
 

(dále jen „Příjemce“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků Poskytovatele (dále jen „Dotace“) ve výši 

……………..1 Kč: (slovy: ……………………..…… korun českých) na výše uvedený účet Příjemce 

do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy.   

 

Článek II. 

            Účel dotace 

1. Dotace je poskytována v souvislosti s pořádáním akce  .................................................................., 

která se bude konat .................................................. v termínu  .......................................................2 na 

uhrazení způsobilých výdajů spojených s nájmem prostor, kde se akce bude konat, včetně příslušných 

služeb (např. spotřeba energií, nájem audiovizuální techniky nebo jiné techniky související s místem 

realizace Účelu, úklid, ostraha) a/nebo na propagaci akce v zahraničí nebo tuzemsku (mimo území hl. 

 
1 Doplnit po schválení Zastupitelstvem hl. m.  Prahy 
2 Doplnit název, místo a termín konání podpořené akce  



 

2 

 

m. Prahy) a související propagaci hl. m. Prahy nad rámec povinné propagace města jako 

poskytovatele Dotace (dále jen „Účel“).  

2. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se ji využít na realizaci Účelu dle odstavce 1 tohoto článku v 

souladu se zněním „Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021“ (dále jen „Program“), který 

byl schválen usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1996 ze dne 14. 9. 2020.  

 

Článek III. 

 Doložka 

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

pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. .................. ze dne ................3 

 

Článek IV. 

                                                              Veřejná podpora a slučitelnost 

1. Projekt kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. 

Dotace je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením Komise ES č. 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 L 352/1, 24. 12. 2013). 

2. Účel může být spolufinancován z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu 

nebo strukturálních fondů Evropské Unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

3. Duplicitní úhrada stejných výdajů Účelu z různých veřejných i jiných zdrojů není dovolena. 

 

Článek V. 

Podmínky poskytnutí a použití Dotace 

1. Příjemce je povinen realizovat Účel dle Článku II. odst. 1 této Smlouvy v souladu s podanou žádostí o 

podporu v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 (dále jen „Žádost“).  

2. Dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu. Nesmí být použita k vytváření zisku a jmění, 

v opačném případě je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši. Dotace nesmí být Příjemcem 

přenesena či postoupena na jiný subjekt.                                                                                                                     

3. Příjemce je povinen využít Dotaci hospodárně, efektivně a účelně pouze na realizaci Účelu, vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost, na úhradu uznatelných nákladů vyplývajících z Účelu. 

Z poskytnuté Dotace nelze hradit nezpůsobilé výdaje uvedené v podmínkách Programu.   

4. Dotace je určena na podporu akcí, které mají přínos pro příjezdový turismus do Prahy, tj. akcí 

s fyzickou účastí osob na akci. Dotace není určena na realizaci Účelu ve virtuální podobě. 

5. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím Odboru kultury a cestovního ruchu 

Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení cestovního ruchu (dále jen „KUC MHMP“), harmonogram 

Účelu, umožnit mu volný vstup dle potřeby na jednotlivé fáze realizace Účelu a na samotný Účel a 

provádět kontroly realizace Účelu. Příjemce je dále povinen jakoukoliv věcnou, místní nebo časovou 

změnu Účelu popsanou v Žádosti či příloze Žádosti včetně změny rozsahu Účelu oznámit písemně 

nebo emailem KUC MHMP, a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od 

zjištění těchto skutečností. 

 

 

 
3 Doplnit č. usnesení po zasedání Zastupitelstva hl. m.  Prahy 
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6. Příjemce je povinen dosáhnout Účelu, na který je dotace poskytnuta, do ...............4. Pokud takto 

neučiní, musí vrátit plnou výši dotace nejpozději do ..................5 na účet Poskytovatele uvedený 

v záhlaví Smlouvy a uvést jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol číslo Smlouvy. 

7. 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. 

8. Příjemce je povinen vykazovat Dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a umožnit 

Poskytovateli kontrolu originálů účetních písemností. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle 

citovaného zákona, jsou povinni vést ve vztahu k předmětu Smlouvy daňovou evidenci podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou tak, aby příslušné 

doklady, vztahující se k Dotaci, splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o 

účetnictví, s výjimkou písm. f) předmětného ustanovení, a aby předmětné doklady byly správné, 

úplné, průkazné a srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 

jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byl vedeny analyticky a ve vztahu k Dotaci (a 

takto označeny).  

9. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům vyplývajícím z Účelu, je pro Příjemce 

uznatelným nákladem, pokud Příjemce není plátce této daně nebo pokud je plátcem DPH, ale 

nevzniká mu nárok na odpočet této daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. 

10. Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména 

pak stanovených v § 4 odst. 2 ZZVZ. 

11. Příjemce se zavazuje na místech realizace Účelu 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. 

12. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti 

(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Příjemce současně prohlašuje, že se 

nenachází v úpadku či likvidaci a pokud se tak stane, bude postupovat v souladu se Smlouvou. 

Příjemce dále prohlašuje, že nebyl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem 

statutárního orgánu Příjemce právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak 

také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu Příjemce. 

13. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu na základě dohody smluvních stran. Poskytovatel je 

oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 14 dní ode dne, kdy byla 

písemná výpověď doručena Příjemci, a to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. 

Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. den od 

jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran. Výpověď se nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. 

 

    

 

 
4 Doplnit datum shodné s datem pro finanční vypořádání Dotace dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, vždy nejpozději do 31.12.2021. (Dotace jsou  

poskytovány na 1 kalendářní rok) 
5 Doplnit datum shodné s datem pro finanční vypořádání Dotace dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, vždy nejpozději do 31.12.2021. (Dotace jsou  

poskytovány na 1 kalendářní rok) 
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Článek VI. 

          Další podmínky související s Účelem 

1. Příjemce je povinen při realizaci Účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným způsobem 

prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jakožto poskytovatele Dotace na všech propagačních a 

informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně prezentovat Poskytovatele 

při realizaci Účelu, v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, že Příjemce provozuje 

webové stránky a uvádí zde informace o Účelu, zveřejněním oficiálního loga Poskytovatele na 

vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „Projekt je realizován s finanční 

podporou hlavního města Prahy.“ Ke splnění této povinnosti uděluje Poskytovatel Příjemci souhlas s 

užíváním loga hlavního města Prahy.  

2. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického 

manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném 

pro grafické účely a kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům Příjemce kontaktuje 

Odbor médií a marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci Poskytovatele je Příjemce 

povinen doložit v rámci Finančního vypořádání dotace. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít 

případné informace a výstupy realizovaného Účelu včetně digitální a tištěné prezentace ke své 

prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo Poskytovatele 

strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost. 

3. Příjemce je povinen umožnit na vyžádání hlavnímu městu Praze prezentaci formou stánku v místě 

realizace Účelu, pokud to povaha akce umožňuje. 

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Příjemce je povinen umožnit 

Poskytovateli provádění průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání s Dotací v souladu se 

zákonem o finanční kontrole, a to po dobu realizace Účelu a dále po dobu 10 let po dosažení Účelu. 

Příjemce je povinen na požádání předložit Poskytovateli veškeré účetní a ostatní potřebné doklady, 

vztahující se k Dotaci a poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti. Příjemce je povinen 

zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb pro 

Příjemce) umožnily Poskytovateli prověřit jejich účetnictví a účetní doklady ve vazbě na Účel 

Dotace. 

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

Poskytovateli písemně na jeho adresu (nebo emailem KUC MHMP) jakoukoliv změnu svých 

identifikačních či kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, Žádosti nebo veřejném rejstříku.  

6. Je-li Příjemce právnická osoba a v době účinnosti této Smlouvy hodlá učinit kroky ke své přeměně 

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

rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost Poskytovateli, 

přičemž v případě přeměny práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na nově vzniklou 

právnickou osobu, neurčí-li Poskytovatel ve lhůtě 10 dnů od oznámení jinak, a v případě zrušení s 

likvidací je Příjemce povinen vrátit Dotaci Poskytovateli do 14 kalendářních dnů ode dne zahájení 

procesu zrušení s likvidací na číslo účtu Poskytovatele uvedené výše.    

7. Příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související s Dotací po dobu 10 let od dosažení 

Účelu.  

8. Příjemce se zavazuje při realizaci akce předcházet vzniku odpadů a minimalizovat používání 

jednorázových výrobků a obalů a dodržovat ekologické aspekty, které uvedl v Žádosti o podporu 

v rámci Programu, zejména nepoužívat při realizaci Účelu plastové nádobí k jednorázovému použití, 

nahradit jednorázové plastové nádobí (kelímky, talíře, příbory, míchátka apod.) např. zálohovaným 

keramickým, porcelánovým či skleněným nádobím, klasickými příbory, popř. recyklovatelným 

papírovým nebo plně kompostovatelným bioplastovým nádobím, umožnit použití vlastního nádobí, 

zbytečně nepoužívat mikrotenové a jiné plastové sáčky a nahradit je papírovými, umožnit na akcích 
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třídění odpadu a kontrolovat správné  nakládání s odpadem odpadovou firmou. Tato povinnost se 

vztahuje i na třetí subjekty, kteří působí na akci a podávají jídlo a nápoje účastníkům. 

 

 

     Článek VII. 

   Finanční vypořádání Dotace 

1. Příjemce je povinen doručit Poskytovateli finanční vypořádání Dotace (vyúčtování) nejpozději do 

.................6 na formuláři dle odstavce 4 tohoto článku Smlouvy včetně příloh. Vyúčtování musí 

obsahovat minimálně:  

a) finanční vypořádání Dotace, přehled celkových nákladů a příjmů akce na výše uvedeném 

formuláři 

b) soupis účetních dokladů a fotokopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě (kopie výpisu 

z účtu) dokládajících účelné využití poskytnutých peněžních prostředků ve výši Dotace 

c) věcnou zprávu o realizaci a průběhu Účelu a užití Dotace s uvedením přínosu pro příjezdový 

turismus do Prahy  

d) počet účastníků akce a formu jednotlivých částí akce; v případě realizace Účelu hybridní formou 

(kombinace prezenční a online účasti) zvlášť uvést počet osob účastnících se akce v Praze 

prezenční formou a zvlášť počet online účastníků 

e) fotodokumentaci z realizace Účelu; k doložení splnění Článku VI., odst. 1 a 2 Smlouvy přehled, 

jak probíhala propagace hl. m. Prahy, fotodokumentaci umístění loga hl. m. Prahy v průběhu 

realizace Účelu; pokud byly vydány tištěné propagační materiály (program, letáky apod.), dodat 1 

kus od každého typu výtisku, resp. doložit, jak probíhala propagace elektronickou formou, dodat 

přehled mediálních výstupů k propagaci akce 

f) kopii registrace k DPH v případě, že je Příjemce ke dni finančního vypořádání plátcem DPH 

 

2. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do ................7 na číslo účtu Poskytovatele 

uvedené v záhlaví Smlouvy a uvést jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol číslo 

Smlouvy. 

3. Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu. V případě, že 

Příjemce nedodrží výši celkových rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu uvedenou v Žádosti a zvýší 

tím procentuální podíl Dotace Poskytovatele na celkových nákladech nad 30%, je povinen vrátit 

alikvotní část poskytnuté Dotace neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději však do ...............8 

způsobem uvedeným v předchozím odstavci. 

4. Formulář “Finanční vypořádání dotace“ je ke stažení na webových stránkách hlavního města Prahy 

www.praha.eu v sekci „dotace a granty/městské granty/cestovní ruch/granty (programové dotace)“. 

Doručuje se zároveň v tištěné a elektronické podobě. Obě verze musejí být identické. Elektronická 

verze formuláře se ukládá ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler). Pro uživatele Apple MAC je k 

dispozici online verze formuláře. Po odeslání elektronické verze vyplněného formuláře se vygeneruje 

potvrzení o elektronickém podání. Vytištěný a podepsaný formulář včetně vygenerovaného potvrzení 

o elektronickém podání příjemce dotace doručí na adresu „Hlavní město Praha, Magistrát hlavního 

města Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, Praha 1, a to buď osobně v 

hlavní podatelně na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo na adrese Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 

v úředních hodinách podatelny, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení 

lhůty je rozhodné datum podání. 

 

 

 
6 Doplnit datum dle konkrétního termínu konání podpořené akce, zpravidla do 90 dní od konání akce, vždy nejpozději do 31.1.2022 
7 Doplnit datum shodné s datem pro finanční vypořádání Dotace, vždy nejpozději do 31.1.2022 
8 Doplnit datum shodné s datem pro finanční vypořádání Dotace, vždy nejpozději do 31.1.2022 
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Článek VIII. 

Porušení rozpočtové kázně  

1. Pokud Příjemce poruší povinnost stanovenou právním předpisem, Smlouvou nebo předpisem 

Evropské unie nebo neoprávněně použije či zadrží Dotaci, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, případně jeho části v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu Poskytovatele podle 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „odvod“). V případě 

prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je Příjemce povinen zaplatit penále. Příjemce je 

povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) v případě, že se jedná 

o právnickou osobu, nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná o fyzickou osobu, a jako specifický 

symbol číslo Smlouvy.  

2. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech podmínky, 

jejichž porušení Příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je stanovena takto:  

a) Finanční vypořádání Dotace nebude předáno ve stanovené lhůtě dle článku VII. odst. 1. Smlouvy 

- odvod ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu, a to až do doby 

předání sjednaným způsobem; 

b) Finanční vypořádání Dotace nebude obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat 

nesrovnalosti - odvod ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po lhůtě určené pro opravu 

či doplnění dokumentu, a to až do doby předání doplnění nebo opravy sjednaným způsobem;  

c) nebude dodržena publicita dle čl. VI. odst. 1. a 2. Smlouvy  - odvod ve výši 20 % z celkové výše 

Dotace;   

d) porušení povinnosti oznámení změn v realizaci Účelu dle čl. V. odst. 5. Smlouvy - odvod ve výši 

10 % z celkové výše Dotace, 

e) neoznámení změny identifikačních údajů Příjemcem dle čl. VI. odst. 5 Smlouvy - odvod ve výši 

10 % z celkové výše Dotace.  

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě se řídí příslušnými platnými právními předpisy, 

zejména občanským zákoníkem, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a správním 

řádem. 

2. V případě rozporu mezi právy a povinnostmi vyplývajícími z Programu podpory v oblasti cestovního 

ruchu pro rok 2020 a Smlouvy platí, že se bude postupovat v souladu se Smlouvou.  

3. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 

27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25. 5. 2018 je ze strany 

Poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na 

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

4. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného dodatku 

podepsaného oběma Smluvními stranami. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 

číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.  

6. 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) zajistí Poskytovatel.  

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) autorizovaných stejnopisech, Poskytovatel obdrží 4 (čtyři) 

stejnopisy a Příjemce 1 (jeden). 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.  

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv.  

 

  

   V Praze dne .........................    V Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

          ……………………………………                                   ..…….………………….............. 

 

            Poskytovatel                                                                          Příjemce 



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy je v souladu se zákonem č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů a na základě Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 (dále jen „Program“) 

schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1996 ze dne 14.9.2020 předkládán ke schválení návrh 

usnesení na poskytnutí peněžních prostředků formou neinvestiční dotace. Prostřednictvím Programu 

město poskytuje jednoleté dotace na projekty významných asociačních kongresů a konferencí 

v Opatření I. a na projekty akcí s celostátním nebo mezinárodním významem v Opatření II., které se 

budou konat na území hlavního města Prahy v době od 1.1.2021 do 31.12. 2021. 

 

Předmětem dotace v rámci Opatření I. jsou asociační kongresy a konference, které trvají alespoň 2 

dny a zúčastní se jich minimálně 500 registrovaných delegátů.  

 

Oproti roku 2020 byly na doporučení Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti 

cestovního ruchu (dále jen „Komise“) zmírněny podmínky pro udělení dotace v reakci na současnou 

situaci v oblasti kongresového průmyslu i příjezdového cestovního ruchu jako celku, způsobenou 

celosvětovou pandemií koronaviru. V Opatření I. byly spojeny původní dvě kategorie podle počtu 

delegátů do jediné a byla sjednocena maximální výše podpory na 1 registrovaného delegáta na 400 Kč 

(v r. 2020 byla zavedena kategorie I. A pro kongresy od 700 účastníků s podporou 400 Kč na 1 delegáta 

a kategorie I. B pro kongresy od 500 do 699 účastníků s podporou 300 Kč na 1 delegáta). Současně byla 

pro rok 2021 zrušena povinná účast zahraničních delegátů a podmínka, že delegáti musejí v Praze strávit 

alespoň 2 noci, byla nahrazena podmínkou trvání kongresu nejméně 2 dny. 

 

Maximální výše dotace 2 000 000 Kč na jeden kongres/konferenci zůstává i pro rok 2021 beze změny.  

 

Dotace je účelově vázána na uhrazení nákladů či jejich části v souvislosti s pořádáním 

kongresu/konference na území hlavního města Prahy, a to na nájem společenských a konferenčních 

prostor včetně příslušných služeb (spotřeba energií, nájem audiovizuální techniky, úklid, ostraha) a/nebo 

na uhrazení nákladů jednoho společenského uvítacího programu prezentujícího hl. m. Prahu jako 

hostitelské město.   

 

Předmětem dotace v rámci Opatření II. je podpora akcí, které jsou v souladu se strategickým plánem 

hl. m. Prahy a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy, mají prokazatelný přínos pro 

příjezdový cestovní ruch do Prahy, mají potenciál zvýšit kvalitu turistické nabídky nebo vygenerovat 

návštěvnost movité tuzemské a zahraniční klientely, která by jinak nevznikla. Podpora není určena na 

projekty z oblastí, které mají vlastí městské dotační programy.  

 

V rámci Opatření II. lze žádat o dotaci i na projekty, které svým charakterem spadají do Opatření I., 

avšak nesplňují podmínky předepsané pro toto opatření. Výše Dotace v takovém případě nesmí 

překročit částku, jaká by projektu náležela v Opatření I. 

 

Také v Opatření II. došlo oproti roku 2020 k některým úpravám. Byl zaveden nový systém obsahového 

hodnocení žádostí na základě kritérií stanovených v Programu. K další úpravě podmínek pro udělení 

dotace došlo s ohledem na pandemii koronaviru. Preferovány jsou i nadále akce, které se budou konat 

mimo historické centrum a mimo hlavní turistickou sezónu, žádat o dotaci však bylo umožněno i na 

projekty, které se konají v centru města, respektive na území MČ Praha 1 a v hlavní turistické sezóně, 

což pravidla pro rok 2020 nedovolovala. U těchto projektů byly uplatněny pouze odečty za místo a 

termín realizace. 

 

Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % celkových rozpočtových nákladů akce a maximálně do 

1 000 000 Kč na jednu akci. 

 

Dotace je účelově vázána na úhradu nákladů či jejich části za nájem prostor, kde se akce bude konat, 

včetně souvisejících služeb, a/nebo na úhradu nákladů za propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku 



(mimo území hl. m. Prahy) a související propagaci hlavního města Prahy nad rámec povinné propagace 

města jako poskytovatele dotace. 

 

Lhůta pro podání žádosti v rámci Programu byla od 19.10.2020 do 23.11.2020. Po uplynutí lhůty odbor 

kultury a cestovního ruchu MHMP (dále jen „Odbor“) posoudil, zda jsou podané žádosti v souladu            

s formálními podmínkami stanovenými v Programu a následně je  předložil k projednání v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu (dále jen „Komise“). 

 

Komise, jež byla zřízena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18.12.2018, posoudila zvlášť 

žádosti podané v rámci Opatření I. a v rámci Opatření II.  

 

Na svém 7. zasedání dne 7.12.2020 Komise posoudila 20 žádostí podaných v rámci Opatření I. Všechny 

žádosti splnily formální podmínky stanovené v Programu. Komise jim doporučila podporu v celkové 

výši 14 212 000 Kč.  Žádosti jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto usnesení. 

 

K dalšímu jednání se Komise sešla 18.1.2021. Na úvod se zabývala novým trendem v pořádání 

kongresových i jiných akcí, kterým je jejich realizace ve virtuální podobě. Konstatovala, že takto 

pořádané akce nemají přínos pro příjezdový turismus a jejich případná podpora v oblasti cestovního 

ruchu ztrácí smysl. K této problematice Komise přijala usnesení, kterým doporučila, aby dotace v oblasti 

cestovního ruchu v Opatření I. i v Opatření II. byly poskytnuty na projekty, které mají prokazatelný 

přínos pro příjezdový cestovní ruch, tedy na projekty, které generují fyzickou návštěvnost zahraniční 

nebo tuzemské klientely. Nedoporučila tudíž podporovat projekty nebo jejich části, které budou 

realizovány virtuálně. 

Na svém 8. zasedání dne 18.1.2021 pak Komise projednala žádosti v Opatření II. Odbor navrhl 

neposkytnutí dotace 1 žádosti, která nesplnila formální podmínky stanovené Programem, čl. G, kritéria 

1 a 3.  Žádost nebyla žadatelem podána včas a nebyla podána požadovaným způsobem v tištěné i 

elektronické verzi. 

Ostatních 22 žádostí bylo před jednáním Komise zasláno hodnotitelům k obsahovému hodnocení. 

Každou žádost hodnotilo 7 hodnotitelů z řad členů Komise. Odbor na základě výsledků hodnocení 

vypracoval v souladu s Programem seznam žádostí seřazených podle získaného počtu bodů v sestupném 

pořadí. 2 žádosti neobdržely od hodnotitelů v součtu 50 bodů a nesplnily tak podmínku pro poskytnutí 

dotace, danou Programem, čl. G, odst. 6. Výsledky hodnocení jednotlivých žádostí jsou k dispozici na 

Odboru. 

Komise následně projednala 20 žádostí, které splnily všechny formální podmínky pro udělení dotace 

stanovené v Programu, a navrhla každé z nich výši dotace. Základním východiskem pro návrh dotace u 

jednotlivých žádostí byl získaný počet bodů. Nicméně Komise přihlédla i k současné situaci způsobené 

pandemií koronaviru a jejím dopadům na příjezdový cestovní ruch do Prahy. V úvahu vzala fakt, že 

mezi žádostmi jsou pouze tři velké akce, které mají potenciál pro oživení cestovního ruchu, jsou určeny 

pro širší veřejnost a nemají charakter konference. Zohlednila i skutečnost, že některé projekty obdržely 

podporu již v r. 2020 a kvůli pandemii musely být odloženy na rok 2021. Těmto projektům navrhla 

dotaci v požadované výši. Na druhou stranu Komise přihlédla rovněž k reálnosti realizace akcí 

v termínech, jež žadatel uvedl v žádosti. Z tohoto důvodu doporučila neposkytnutí dotace žádosti č. A-

001/2021 žadatele We Make Media, s.r.o. na konferenci PragueONCO. Konference se konala v době 

platnosti PES 5. 

V Opatření II. Komise doporučila poskytnutí dotací 19 žádostem v celkové výši 3 697 000 Kč a 

neposkytnutí dotací celkem 4 žádostem, a to 1 žádosti, která nesplnila formální podmínky dané 

Programem, 2 žádostem, které nedosáhly povinné minimální bodové hranice pro poskytnutí dotace, 

která je Programem, čl. G, odst. 6. stanovena na 50 bodů, a 1 žádosti o dotaci na projekt, který se konal 

v době platnosti PES 5 a jeho realizace tak byla nereálná. 



Návrh Komise projednal dne 3.2.2021 Výbor ZHMP pro kulturu, cestovní ruch, výstavnictví a 

zahraniční vztahy (dále jen „Výbor“).  S návrhem Komise se plně ztotožnil a navrhl poskytnutí Dotace 

v rámci Opatření I. žadatelům dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení v celkové výši 14 212 000 Kč a v rámci 

Opatření II. žadatelům dle příloh č. 1 a č. 5 k tomuto usnesení v celkové výši 3 697 000 Kč. Žadatelům 

uvedeným v příloze č. 3 navrhl neudělení dotace. Celkem Výbor doporučil poskytnutí dotace v rámci 

Programu v celkové výši 17 909 000 Kč. 

Po projednání ve Výboru obdržel Odbor 2 žádosti o stažení žádosti o dotaci ve výši 400 000 Kč 

v Opatření I. a 50 000 v Opatření II. a v celkové výši 450 000 Kč. 

Kvůli stažení žádostí se celková výše navržených dotací snížila v Opatření I. na 13 812 000 Kč a 

v Opatření II.  na 3 647 000 Kč a výše dotací navržených v oblasti cestovního ruchu celkem na 17 459 

000 Kč. 

Následně Rada hl. m. Prahy dne 8.3.2021 svým usnesením č. 449 schválila poskytnutí peněžních 

prostředků na základě Programu formou neinvestiční dotace do 200 000 Kč ve výši 1 479 000 Kč a 

vyjádřila souhlas s návrhem na poskytnutí peněžních prostředků na základě Programu formou 

neinvestiční dotace nad 200 000 Kč v celkové výši 15 980 000 Kč pro Opatření I. a Opatření II. Usnesení 

Rady hlavního města Prahy č. 449 ze dne 8.3.2021 je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je nyní předkládán ke schválení návrh na poskytnutí peněžních prostředků 

na základě Programu formou neinvestiční dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v 

rámci Opatření I. ve výši 13 812 000 Kč a žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení v rámci 

Programu, Opatření II. ve výši 2 168 000 Kč.  

Návrh předkládaný Zastupitelstvu hl. m. Prahy předpokládá poskytnutí peněžních prostředků formou 

neinvestiční dotace v celkové výši 15 980 000 Kč žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a 2 z běžných 

výdajů kapitoly 06, odboru 0662 – KUC MHMP, § 2143 – granty cestovní ruch. 

Peněžní prostředky budou žadatelům poskytnuty formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace. Proto je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán ke schválení také návrh textu 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace nad 200 000 Kč, v příloze č. 3 tohoto usnesení 

pro Opatření I. a v příloze č. 4 tohoto usnesení pro Opatření II.  

Dotace v oblasti cestovního ruchu jsou poskytovány v režimu „de minimis“ podle nařízení Komise (EU) 

č. 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 L 352/1, 24. 12. 2013). Částka podpory „de 

minimis“ stanovená Komisí EU pro jednotlivé subjekty je 200 000 EUR na tři po sobě jdoucí účetní 

období; tato skutečnost je ze strany hlavního města Prahy kontrolována v celostátním registru „de 

minimis“. 

 

Neúspěšní žadatelé budou po schválení písemně a bez zbytečného odkladu informování Odborem, že 

jejich žádosti nebylo vyhověno včetně důvodu nevyhovění. 

 

Všechny žádosti o dotaci hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu jsou pro členy Zastupitelstva hl. m. 

Prahy k dispozici k nahlédnutí na Odboru. 



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 449 
ze dne  8.3.2021 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí peněžních prostředků na základě Programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2021 (dále jen "Program"), Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo 
mezinárodním významem, formou neinvestičních dotací nepřevyšujících částku 
200.000 Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 
1.479.000 Kč, z rozpočtu hl.m. Prahy z běžných výdajů kapitoly 06, odboru 0662 - 
KUC MHMP, ÚZ 115, ORG 0096205, § 2143 - granty cestovní ruch s tím, že, pokud 
by schválená částka v režimu "de minimis" ke dni podpisu Veřejnoprávní smlouvy 
znamenala překročení povoleného limitu pro podporu "de minimis", budou peněžní 
prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu, 
Opatření II., který je přílohou č. 2 tohoto usnesení, pro žadatele uvedené v příloze    
č. 1 tohoto usnesení 

3.  neposkytnutí dotací na základě Programu, Opatření II., žadatelům uvedeným             
v příloze č. 3 tohoto usnesení včetně důvodu nevyhovění žádosti 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím peněžních prostředků na základě Programu žadatelům uvedeným       
v příloze č. 4 tohoto usnesení pro Opatření I., Podpora asociačního kongresového 
průmyslu, a žadatelům uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení pro Opatření II., 
Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, formou neinvestičních 
dotací převyšujících částku 200.000 Kč v celkové výši 15.980.000 Kč z rozpočtu 
hl.m. Prahy z běžných výdajů kapitoly 06, odboru 0062 - KUC MHMP, ÚZ 115, ORG 
0096205, § 2143 - granty cestovní ruch s tím, že, pokud by schválená částka             
v režimu "de minimis"  ke dni podpisu Veřejnoprávní smlouvy znamenala překročení 
povoleného limitu pro podporu "de minimis", budou peněžní prostředky poskytnuty 
pouze do této výše 

2.  s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu, 
Opatření I., který je přílohou č. 6 tohoto usnesení, pro žadatele uvedené v příloze     
č. 4 tohoto usnesení a s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace v rámci Programu, Opatření II., který je přílohou č. 7 tohoto usnesení, pro 
žadatele uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na poskytnutí dotací na základě 
Programu dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 18.3.2021 

2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  zpracovat a uzavřít Veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 19.3.2021 

2.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a uzavřít Veřejnoprávní 
smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 26.3.2021 

3.  bez zbytečného odkladu písemně sdělit neúspěšným žadatelům, že jejich 
žádosti nebylo vyhověno včetně důvodu nevyhovění dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 26.3.2021 

 

 
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-39404  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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