Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2712
ze dne 1.11.2016
k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v
oblasti cestovního ruchu
Rada hlavního města Prahy
I.

zrušuje
Zásady pro partnerství hlavního města Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v
oblasti cestovního ruchu, schválené usnesením Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12. 2012,
vzorovou darovací smlouvu při partnerství HMP v oblasti cestovního ruchu, schválenou
usnesením Rady HMP č. 826 ze dne 21.4.2015 a vzorovou darovací smlouvu při
pořádání akce v oblasti kultury, schválenou usnesením Rady HMP č. 1065 ze dne 12.5.
2015

II.

konstatuje, že
podpory akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu budou nadále poskytovány
hlavním městem Prahou prostřednictvím příslušných grantových (dotačních) programů, v
odůvodněných případech lze podporu poskytnout formou individuální účelové dotace dle
§ 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

III.

schvaluje
formuláře žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace pro fyzickou a právnickou
osobu pro oblast kultury a pro oblast cestovního ruchu, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2
tohoto usnesení

IV.

ukládá
1. MHMP - OZV MHMP
1. realizovat bod II. tohoto usnesení
Termín: 4.11.2016

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

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Wolf
R-23143
MHMP - OZV MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016

KUL

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

PID

Odbor kultury, zahraničních vztahů a
cestovního ruchu

Žádost

o poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti
kultury
žadatel fyzická osoba 1

Údaje o žadateli
Jméno

Příjmení

Datum narození

Obchodní firma (pokud je registrováno v obchodním rejstříku)
Registrace ve veřejném
rejstříku

IČO

DIČ

Kým
Pod č.

Dne
Předmět podnikání
Místo podnikání
Trvalý pobyt: Ulice, číslo
Obec, městská část

Telefon
(mobil)
PSČ

E-mail

Adresa pro zasílání písemností (včetně PSČ)

www stránky

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

Spec., var. symbol

Název akce

Rozpočet akce
Kč

Celkové náklady na realizaci akce v hl. m. Praze
(v příloze uveďte položkový rozpis nákladů)
1

a) fyzická osoba samostatně výdělečně činná
b) fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
c) fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku

1

Předpokládané příjmy z realizace akce v hl. m.
Praze
(v příloze uveďte položkový rozpis příjmů, bez
předpokládané dotace hl. m. Prahy)
Bilance rozpočtu
(náklady minus příjmy)

Celkem

Kč

Z toho ze
vstupného
Průměrná cena
vstupenky

Kč

Částka požadovaná po hlavním městě Praze
Ostatní osoby podílející se na úhradě nákladů na akci

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

Dosavadní finanční podpora z veřejných rozpočtů

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

2015

2016

Popis akce

2

Kč
Kč
Kč

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

Účel, na který bude individuální dotace použita

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

Termín zahájení
akce
Místo realizace akce

Rok konání
akce

Odůvodnění žádosti

1.
2.
3.
4.

Povinné přílohy k žádosti:
Podrobný popis projektu, na který bude individuální účelová dotace použita (v případě
přiznání dotace bude tato příloha tvořit přílohu smlouvy).
Samostatný položkový rozpis předpokládaných nákladů a příjmů akce.
Doklad o právní subjektivitě u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku výpis ze
živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců.
Doklad o aktuálním bankovním spojení (běžná fotokopie smlouvy nebo potvrzení příslušného
bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu nebo fotokopie výpisu
z účtu bez finančních údajů).

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Prohlašuji, že mám účetní období, která se (nehodící



se škrtněte)

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

3

Do

Současné účetní období
1. předcházející účetní období
2. předcházející účetní období

2. Prohlašuji,

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

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

Stvrzuji

svým podpisem pravdivost údajů uvedených v žádosti,
prohlášeních.

V ………………………………dne

jejích přílohách a v čestných

Podpis žadatele
či osoby zmocněné jednat za žadatele
razítko

_______________________________

_____________________________

KUL
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
Odbor kultury zahraničních vztahů
a cestovního ruchu

4

PID

Žádost

o poskytnutí individuální účelové dotace
v oblasti kultury
žadatel právnická osoba

Údaje o žadateli
Přesný název žadatele (dle dokladu o právní subjektivitě)
IČO

Forma právnické osoby 2
Registrace ve veřejném
rejstříku

DIČ

Kým
Pod č.

Dne
Předmět podnikání
Adresa sídla žadatele: Ulice, číslo
Obec, městská část

Telefon
(mobil)
PSČ

E-mail

Adresa pro zasílání písemností (včetně PSČ)

www stránky

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

Název akce

2

např.: s. r. o., a. s., o. p. s., nadace, spolek apod.

5

Spec., var. symbol

Rozpočet akce
Celkové náklady na realizaci akce v hl. m. Praze
(v příloze uveďte položkový rozpis nákladů)
Předpokládané příjmy z realizace akce v hl. m.
Praze
(v příloze uveďte položkový rozpis příjmů, bez
předpokládané dotace hl. m. Prahy)

Kč
Celkem

Kč

Z toho ze
vstupného
Průměrná cena
vstupenky

Kč

Bilance rozpočtu
(náklady minus příjmy)

Částka požadovaná po hlavním městě Praze
Ostatní osoby podílející se na úhradě nákladů na akci

Kč
Kč
Kč

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

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

2015

2016

6

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

Účel, na který bude individuální dotace použita

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

Termín ukončení
akce

Rok konání
akce

Odůvodnění žádosti

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za žadatele (doložit doklad o tomto oprávnění)
Osoby s podílem v této právnické osobě
Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl, včetně výše tohoto podílu

5.
6.
7.

Povinné přílohy k žádosti:
Podrobný popis projektu, na který bude individuální účelová dotace použita (v případě přiznání
dotace bude tato příloha tvořit přílohu smlouvy).
Samostatný položkový rozpis předpokládaných nákladů a příjmů akce.
Výpis z příslušného veřejného rejstříku
a) u spolků, u kterých z výpisu ze spolkového rejstříku nevyplývá, kdo je oprávněn jednat,
doložit ověřené stanovy a ověřený zápis ze schůze o volbě statutárního zástupce.
7

8.

9.

Doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (nevyplývá-li toto oprávnění z výpisu
z příslušného veřejného rejstříku), včetně oprávnění jednat a uzavírat smluvní vztahy, předloží
na základě plné moci s ověřením pravosti podpisu, v originále nebo ověřené kopii ne starší
6 měsíců.
Doklad o aktuálním bankovním spojení (běžná fotokopie smlouvy nebo potvrzení příslušného
bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu nebo fotokopie výpisu
z účtu bez finančních údajů).

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Prohlašuji, že naše účetní období



(nehodící se škrtněte)

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

Do

Současné účetní období
1. předcházející účetní období
2. předcházející účetní období

2. Prohlašuji,

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

Stvrzuji

svým podpisem pravdivost
prohlášeních.

údajů uvedených v žádosti,

jejích přílohách a v čestných

Podpis žadatele
či osoby zmocněné jednat za žadatele
razítko

V ………………………………dne

_______________________________

_____________________________
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Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016

CR
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

PID

Odbor kultury, zahraničních vztahů a
cestovního ruchu

Žádost

o poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti
cestovního ruchu
žadatel fyzická osoba 1

Údaje o žadateli
Jméno

Příjmení

Datum narození

Obchodní firma (pokud je registrováno v obchodním rejstříku)
Registrace ve veřejném
rejstříku

IČO

DIČ

Kým
Pod č.

Dne
Předmět podnikání
Místo podnikání
Trvalý pobyt: Ulice, číslo
Obec, městská část

Telefon
(mobil)
PSČ

E-mail

Adresa pro zasílání písemností (včetně PSČ)

www stránky

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

Název akce

1

a) fyzická osoba samostatně výdělečně činná
b) fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
c) fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku

1

Spec., var. symbol

Rozpočet akce
Celkové náklady na realizaci akce
(v příloze uveďte položkový rozpis nákladů)
Předpokládané příjmy z realizace akce

Kč
Celkem

(v příloze uveďte položkový rozpis příjmů,
bez předpokládané dotace hl. m. Prahy)
Bilance rozpočtu
(náklady minus příjmy)

Částka požadovaná po hlavním městě Praze
Ostatní osoby podílející se na úhradě nákladů na akci

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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

Dosavadní finanční podpora z veřejných rozpočtů

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

2015

2016

2

Popis akce
Obsah a cíl akce, zdůvodnění a předpokládaný přínos akce pro příjezdový cestovní ruch do Prahy, celkový počet
dílčích akcí v jejím rámci.

Účel, na který bude individuální dotace použita

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

Termín ukončení
akce

Rok konání
akce

Místo realizace akce

Odůvodnění žádosti

1.
2.
3.
4.

Povinné přílohy k žádosti:
Podrobný popis projektu, na který bude individuální účelová dotace použita (v případě přiznání
dotace bude tato příloha tvořit přílohu smlouvy).
Samostatný položkový rozpis předpokládaných nákladů a příjmů akce.
Doklad o právní subjektivitě u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku výpis ze
živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců.
Doklad o aktuálním bankovním spojení (běžná fotokopie smlouvy nebo potvrzení příslušného
bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu nebo fotokopie výpisu
z účtu bez finančních údajů).

3

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Prohlašuji, že mám účetní období, která se (nehodící



se škrtněte)

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

Do

Současné účetní období
1. předcházející účetní období
2. předcházející účetní období

2. Prohlašuji,

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

3. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního
roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období,
která byla použita (např. 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015; 1. 4. 2015 - 31. 12. 2015):
……………………………………………………………………………………………………
……………

4

2. Podniky 2 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený 3 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty
mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo podle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou
s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům
nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písmeny a) až d) prostřednictvím jednoho nebo
více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané
v základních
registrech
v
souladu
se
zákonem
č.
111/2009 Sb.,
o
základních
registrech,
ve znění pozdějších předpisů.

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

Sídlo/Adresa

IČ/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících
účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím 4 ) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením5 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma

2
3

4
5

Sídlo

IČ

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku lze nalézt v MET ODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu "jeden podnik"
z pohledu pravidel podpory de minimis, dostupné na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže http://www.uohs.cz.
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

5

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních
obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením6 ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita 7 . Podniku
(žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Žadatel níže svým podpisem:
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory
o změnách, které u něj nastaly;
 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; přičemž tento souhlas uděluje
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným
způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz Článek 3 odst. 9 nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; nařízení Komise (EU) č. 1408/2013,
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství; případně nařízení Komise (ES)
č. 875/2007, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, zrušené
ke dni 31. 12. 2013).

6
7

6

správci a zpracovateli8 , kterým je ………… ……………… …………… …………
…………., pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode
dne udělení souhlasu; zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

Stvrzuji

svým podpisem pravdivost
prohlášeních.

údajů uvedených v žádosti,

V ………………………………dne

jejích přílohách a v čestných

Podpis žadatele
či osoby zmocněné jednat za žadatele
razítko

_______________________________

_____________________________

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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CR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

PID

Odbor kultury zahraničních vztahů a
cestovního ruchu

Žádost

o poskytnutí individuální účelové dotace
v oblasti cestovního ruchu
žadatel právnická osoba

Údaje o žadateli
Přesný název žadatele (dle dokladu o právní subjektivitě)
IČO

Forma právnické osoby 9
Registrace ve veřejném
rejstříku

DIČ

Kým
Pod č.

Dne
Předmět podnikání
Adresa sídla žadatele: Ulice, číslo
Obec, městská část

Telefon
(mobil)
PSČ

E-mail

Adresa pro zasílání písemností (včetně PSČ)

www stránky

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

Název akce

9

např.: s. r. o., a. s., o. p. s., nadace, občanské sdružení apod.

8

Spec., var. symbol

Rozpočet akce
Celkové náklady na realizaci akce
(v příloze uveďte položkový rozpis nákladů)
Předpokládané příjmy z realizace akce

Kč
Celkem

(v příloze uveďte položkový rozpis příjmů,
bez předpokládané dotace hl. m. Prahy)
Bilance rozpočtu
(náklady minus příjmy)

Částka požadovaná po hlavním městě Praze

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ostatní osoby podílející se na úhradě nákladů na akci

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

Dosavadní finanční podpora z veřejných rozpočtů

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

2015

2016

9

Popis akce
Obsah a cíl akce, zdůvodnění a předpokládaný přínos akce pro příjezdový cestovní ruch do Prahy, celkový počet
dílčích akcí v jejím rámci.

Účel, na který bude individuální dotace použita

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

Termín ukončení
akce

Rok konání
akce

Odůvodnění žádosti

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za žadatele (doložit doklad o tomto oprávnění)
Osoby s podílem v této právnické osobě
Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl, včetně výše tohoto podílu

5.
6.
7.

Povinné přílohy k žádosti:
Podrobný popis projektu, na který bude individuální účelová dotace použita (v případě přiznání
dotace bude tato příloha tvořit přílohu smlouvy).
Samostatný položkový rozpis předpokládaných nákladů a příjmů akce.
Výpis z příslušného veřejného rejstříku
a) u spolků, u kterých z výpisu ze spolkového rejstříku nevyplývá, kdo je oprávněn jednat,
doložit ověřené stanovy a ověřený zápis ze schůze o volbě statutárního zástupce.
10

8.

9.

Doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (nevyplývá-li toto oprávnění z výpisu
z příslušného veřejného rejstříku), včetně oprávnění jednat a uzavírat smluvní vztahy, předloží
na základě plné moci s ověřením pravosti podpisu, v originále nebo ověřené kopii ne starší
6 měsíců.
Doklad o aktuálním bankovním spojení (běžná fotokopie smlouvy nebo potvrzení příslušného
bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu nebo fotokopie výpisu
z účtu bez finančních údajů).

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Prohlašuji, že naše účetní období



(nehodící se škrtněte)

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

Do

Současné účetní období
1. předcházející účetní období
2. předcházející účetní období

2. Prohlašuji,

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

3. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“
6. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního
roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období,
která byla použita (např. 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015; 1. 4. 2015 - 31. 12. 2015):
……………………………………………………………………………………………………
……………

11

7. Podniky 10 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený 11 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty
mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo podle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou
s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům
nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písmeny a) až d) prostřednictvím jednoho nebo
více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané
v základních
registrech
v
souladu
se
zákonem
č.
111/2009 Sb.,
o
základních
registrech,
ve znění pozdějších předpisů.

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

Sídlo/Adresa

IČ/Datum narození

8. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících
účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím 12 ) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením13 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma

Sídlo

IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
10

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku lze nalézt v MET ODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu "jeden podnik"
z pohledu pravidel podpory de minimis, dostupné na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže http://www.uohs.cz.
12
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
13
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
11

12

nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
9. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních
obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením14 ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita 15 . Podniku
(žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
10. Žadatel níže svým podpisem:
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory
o změnách, které u něj nastaly;
 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; přičemž tento souhlas uděluje
správci a zpracovateli16 , kterým je ………… ……………… …………… …………
…………., pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným
způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz Článek 3 odst. 9 nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství; případně nařízení Komise (ES) č.
875/2007, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, zrušené ke
dni 31. 12. 2013).
16
Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
14
15

13

ode dne udělení souhlasu; zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stvrzuji

svým podpisem pravdivost
prohlášeních.

údajů uvedených v žádosti,

jejích přílohách a v čestných

Podpis žadatele
či osoby zmocněné jednat za žadatele
razítko

V ………………………………dne

_______________________________

_____________________________
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Důvodová zpráva
Radě HMP je předkládán návrh na zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při
pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu, které byly schváleny jako Příloha
č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2253 ze dne 18. 12. 2012 (dále jen „Zásady partnerství“).
Partnerství je dosud jednou z forem podpory akcí v oblasti kultury a v oblasti
cestovního ruchu, kdy se žadatelům o partnerství poskytuje finanční podpora jako dar (na
základě darovací smlouvy). O přijetí partnerství rozhoduje Rada hl. m. Prahy do výše
poskytované částky 2 mil. Kč. Dary při partnerství nad 2 mil. Kč jsou v působnosti
Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Poslední novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů – publikovaná pod. č. 24/2015 Sb. (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),
přinesla
zásadní změny v oblasti poskytování finančních prostředků územními
samosprávnými celky. Podrobně vymezuje poskytování dotací formou veřejnoprávní
smlouvy, přičemž rozlišuje poskytování dotací v rámci určitého programu (v našem případě
grantového programu) s jasně nastaveným postupem a dotacemi individuálními,
poskytnutými na základě jednotlivé žádosti. Problematika partnerství hl.m.Prahy v odvětví
kultury i cestovního ruchu byla dosud realizována v oblasti soukromoprávní, formou
darovacích smluv, uzavíraných dle občanského zákoníku. Protože od okamžiku nabytí
účinnosti výše cit. novely zákona o rozpočtových pravidlech (tj. od 1.1.2015) vznikaly
pochybnosti o
správnosti postupu uzavíráním darovacích smluv (tedy smluv
soukromoprávních), byla věc průběžně konzultována s MF ČR příslušnými odbory. Ředitelka
MHMP následně obdržela informaci zpracovanou společně ROZ MHMP a LEG MHMP (viz
Příloha č. 1 této důvodové zprávy). Na základě této právní informace je tedy nutné i finanční
podpory v oblasti kultury a oblasti cestovního ruchu poskytovat formou dotací na
základě uzavíraných veřejnoprávních smluv.
Jak je již řečeno výše, zákon o rozpočtových pravidlech rozlišuje poskytování dotací:
1. na účel určený poskytovatelem v programu, přičemž náležitosti programu jsou
taxativně vymezeny v § 10c cit. zákona
a
2. na účel určený žadatelem v žádosti, přičemž náležitosti žádosti jsou vymezeny v
§ 10a odst. 3 cit. zákona.
V podmínkách hl.m.Prahy v odvětví kultury a v odvětví cestovního ruchu naplňuje
ustanovení o dotačním programu „Grantový systém hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na
léta 2016 – 2021“ a „Granty hlavního města Prahy v oblasti kongresového turismu“.
Vytvářet v odvětví kultury a umění druhý – paralelní – program finanční podpory,
kopírující dosavadní partnerství možné není, „překlopení“ partnerství do „Grantového
systému“, vzhledem k systémové odlišnosti (viz náležitosti dotačního programu) je
nerealizovatelné. Žadatelé o dosavadní partnerství mají možnost požádat o grant v oblasti
kultury a umění, případně – v odůvodněných případech - lze řešit finanční podporu
prostřednictvím individuální dotace.
1

V odvětví cestovního ruchu jsou granty určeny výhradně pro podporu Kongresového
turismu. Jedná se o transparentní, plně funkční systém, který plní významnou část podpory
v oblasti cestovního ruchu. Zařazení dalších témat do systému je, vzhledem k jeho striktnímu
nastavení, nemožné.
Do schválení výše zmíněného grantového systému v oblasti Kongresového turismu
bylo praktikováno vypisování grantových témat, které se ukázalo jako naprosto nepřínosné,
vzhledem k tomu, že předkládané projekty se týkaly především tvorby tiskovin, map,
průvodců, internetových aplikací, vycházek apod. Veškeré tyto aspekty v oblasti cestovního
ruchu v Praze řeší v současné době Pražská informační služba, jako destinační management se
stoprocentní podporou města. Mimořádné a významné projekty s ekonomickým a
společenským přínosem v oblasti cestovního ruchu lze řešit individuální účelovou dotací.
Navrhuje se proto zrušit Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí
v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu a s nimi související vzorové smlouvy při
partnerství HMP v oblasti cestovního ruchu a při pořádání akce v oblasti kultury.
Součástí navrhovaného usnesení je konstatování, že podpory akcí v oblasti kultury a v oblasti
cestovního ruchu budou nadále poskytovány hlavním městem Prahou prostřednictvím
příslušných grantových (dotačních) programů, v odůvodněných případech lze podporu
poskytnout formou individuální účelové dotace dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
K zajištění jednotného postupu případných žadatelů o individuální účelovou dotaci
jsou Radě HMP předkládány ke schválení i formuláře žádostí o poskytnutí individuální
účelové dotace pro oblast kultury a cestovního ruchu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto
usnesení.
Záměrem předkladatele tedy je podporovat projekty v oblasti kultury a v oblasti
cestovního ruchu zásadně granty. Jen v odůvodněných případech poskytovat individuální
účelovou dotaci (na základě tzv. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace) dle § 10a odst. 2
a 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. O každé této individuální dotaci
bude po projednání v příslušném výboru ZHMP rozhodovat Rada hl. m. Prahy (do výše
navrhované finanční částky nepřesahující 200 tis. Kč) na základě § 68 odst. 2 písm. l) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Zastupitelstvo hl. m.
Prahy (v případě navrhované finanční částky nad 200 tis. Kč) na základě § 59 odst. 3 písm. h)
cit. zákona.
S uvedeným postupem vyslovil souhlas Výbor pro kulturu, památkovou péči, cestovní
ruch, výstavnictví a zahraniční vztahy dne 14.9.2016.

Příloha č. 1 důvodové zprávy
Informace pro ředitelku Magistrátu hl. m. Prahy: Dary vs. dotace – nové pojetí
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Příloha důvodové zprávy
Informace pro ředitelku Magistrátu hl. m. Prahy: Dary vs. dotace – nové pojetí
Poslední novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
publikovaná pod č. 24/2015 Sb., přinesla s účinností od 20. 2. 2015 některé zásadní změny
v oblasti poskytování finančních prostředků územními samosprávnými celky. Patrně tou
nejzásadnější úpravou, kterou přinesla výše zmíněná novela, je poskytování dotací formou
tzv. veřejnoprávní smlouvy.
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen
„zákon“), se dotací rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního
samosprávného celku právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel. Zákon přitom
rozlišuje dotaci programovou, která se poskytuje na základě určitého programu, a dotaci
individuální, která se poskytuje na základě jednotlivé žádosti. Nová úprava rovněž stanoví
povinnost zveřejnit dotační smlouvu s plněním nad 50 000 Kč na elektronické úřední desce, a
to do 30 dnů od jejího uzavření. Nezveřejnění takové smlouvy je správním deliktem s pokutou
teoreticky až 1 000 000 Kč.
Na rozdíl od dotace, která je veřejnoprávním aktem, je darovací smlouva aktem
soukromoprávním. Jakkoli zákon č. 89/2012, občanský zákoník, který darovací smlouvu
upravuje, umožňuje v rámci zásady dispozitivnosti zahrnout do darovací smlouvy i účel
darování, příp. další podmínky typické spíše pro dotace (oddělená evidence daru, povinnost
předložit vyúčtování daru, ověření použití daru, vypořádání daru, propagace hl. m. Prahy jako
protiplnění), považujeme poskytování peněžních prostředků na stanovený účel, včetně
udělování partnerství hl. m. Prahy, formou dotace za vhodnější, a to z těchto důvodů:
-

Zákon definuje dotaci jako peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního
samosprávného celku právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel.

-

Ministerstvo financí jako gestor zákona předmětná ustanovení vykládá (viz Zprávy
Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, č. 3/2015,
Praha, 15. června 2015, ISSN 1803-6082, str. 3) tak, že tam, kde obec hodlá
poskytnout peněžní prostředky, aby byly použity k plnění úkolů obce v samostatné
působnosti (do samostatné působnosti hl. m. Prahy patří spravování záležitostí, které
jsou v zájmu hl. m. Prahy a jeho občanů) a tím pádem i vázány k tomuto účelu, je
namístě poskytnout prostředky formou dotace, nikoli daru. Poskytnutí daru by mělo
být podle Ministerstva financí využíváno především tam, kde další užití poskytnutých
prostředků nemá obec v úmyslu jakkoli cíleně vázat ani sledovat jejich využití.

-

Výše uvedený výklad a doporučení přitom zastávají i někteří poradci v oblasti
účetnictví a někteří nezávislí advokáti (viz např. Ing. Jiří Lorenc, daňový poradce ev.
č. 3568).

-

Přestože občanský zákoník umožňuje v darovací smlouvě uložit obdarovanému
povinnosti, vzhledem k neexistenci příslušné judikatury se takový postup jeví jako
rizikový, neboť by mohl být soudem vyhodnocen jako obcházení zákona, např.
s úmyslem vyhnout se povinnosti zveřejňovat dotační smlouvy s možnou sankcí až do
výše 1 000 000 Kč.

-

Darovací smlouvy s ustanoveními typickými spíše pro dotace by mohly být soudem
posouzeny rovněž jako zastřené právní jednání (neboť právní jednání se posuzuje
podle svého obsahu), v případě darů v rozmezí 200 000 Kč – 2 000 000 Kč (tj. těch,
které nebyly schváleny zastupitelstvem hl. m. Prahy, ale pouze radou hl. m. Prahy)
s možnými důsledky pro jejich platnost (dotace nad 200 000 Kč schvaluje
zastupitelstvo hl. m. Prahy).

-

Dotace jsou transparentnější formou poskytování peněžních prostředků z rozpočtu
územního samosprávného celku než dary, a to díky striktním pravidlům, které pro ně
zákon stanoví (žádost o dotaci a její náležitosti, vyhovění či nevyhovění žádosti,
dotační smlouva a její náležitosti, zveřejnění dotačních smluv, možná obrana
neúspěšného žadatele o dotaci apod.).

-

Postavení poskytovatele veřejných prostředků je lepší díky možnosti podstatně širší
škály podmínek souvisejících s dotačně podporovanou činností. S výše uvedeným
souvisí i to, že úroveň ochrany veřejných prostředků je v případě dotace významně
vyšší než v případě daru, např. díky institutu porušení rozpočtové kázně.

-

Výše uvedené přitom neznamená, že je nutné zcela opustit programy partnerství hl. m.
Prahy, poskytované nyní formou daru. Ty mohou být buď překlopeny do
grantových/dotačních programů, nebo je lze pouze přizpůsobit zákonu a ponechat je
jako jakýsi doplněk grantových programů, za současného vymezení jejich užití. Jako
vhodné se každopádně jeví eliminovat větší administrativní náročnost dotačního řízení
např. nastavením programů umožňujícím poskytovat programové dotace vícekrát
během roku (místo jediné uzávěrky tedy uvažovat vůči žadatelům vstřícněji).
Současně samozřejmě nadále existuje možnost poskytnutí individuální dotace na
základě každé jednotlivé žádosti v režimu zákona.

-

Jak již bylo výše uvedeno, legislativa nevylučuje ani poskytnutí daru s možností si
např. vymínit časový charakter daru a kontrolu využití poskytnutí daru, avšak s riziky
výše uvedenými. Domníváme se proto, že by dary měly být využívány napříště jen
tam, kde hl. m. Praha nemá v úmyslu použití poskytnutých prostředků cíleně vázat a
sledovat a spíše v případě méně významných částek (např. dary narozeným dětem,
dary při životním jubileu, dary jako ocenění dosažených úspěchů, dary pozůstalým,
odměny v soutěži apod.). Formy poskytování finančních prostředků z rozpočtu hl. m.
Prahy navrhujeme upravit jednotně a koncepčně, např. prostřednictvím „Základní
metodiky evidence grantů hl. m. Prahy na MHMP“, která by nově obsahově vymezila
definice a jednotlivé způsoby použití grantu, dotace ad hoc, partnerství, daru ad hoc.

Zpracoval: ROZ MHMP a LEG MHMP

