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U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1713 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a na poskytnutí 
individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy, z kapitoly 06, odboru  KUC 
MHMP, § 2143 - cestovní ruch, ÚZ 120, ORG 0096206, formou individuální 
neinvestiční účelové dotace nepřevyšující částku 200.000 Kč, žadatelům uvedeným 
v příloze č. 2 tohoto usnesení, v celkové výši 485.000 Kč s tím, že pokud by 
schválená částka v režimu "de minimis" ke dni podpisu Veřejnoprávní smlouvy           
o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace znamenala překročení celkové 
podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 

3.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace, 
který je přílohou č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 15.7.2021 



2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  zpracovat a uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční 
účelové dotace dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 16.8.2021 

 

 
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-40875  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

KUC MHMP 0096205000000 granty - cestovní ruch 115 0662 -485,0

KUC MHMP 0096206000000 individuální dotace na podporu kulturních aktivit v oblasti cestovního ruchu 120 0662 485,0

C e l k e m 0,0

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

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

2143

2143

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP  č. 1713 ze dne 12. 7. 2021

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ
Úprava rozpočtu              

(v tis. Kč)



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1713 ze dne 12. 7. 2021 INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021

Poř.č. žádosti Č.j. Žadatel, IČO Název akce Datum realizace Místo realizace

Celk. 

náklady akce 

v Kč

Ostatní 

příjmy v Kč

Podíl na 

celk. 

nákladech v

 %

 Požadovaná 

částka v Kč 

Návrh paní 

radní v Kč

 Pokytovaná 

částka RHMP 

v Kč 

IUD -

009/2021/133
614862/2021

Institut pro evropskou 

politiku EUROPEUM, z.s. 

IČO:69057842                        

Staroměstské náměstí 4/1, 

110 00 Praha 1

Mezinárodní 

konference s 

podtitulem "Europe 

Reborn"

11.7. - 16.7.2021
Praha - Černínský 

palác a další místa
5 123 005 4 923 005 3,90%         200 000    200 000 */  200 000*/ 

INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÁ DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021

Žadatel nemohl žádat o dotaci v rámci Programu podpory cestovního ruchu  pro rok 2021, neboť se "v r. 2020 (v době podávání žádostí) o konání akce v r. 2021 vůbec neuvažovalo. Rozhodnutí o uspořádání bylo nejasné kvůli 

vývoji COVID-19 a k finálnímu rozhodnutí došlo až na základě evaluace předchozího ročníku Mezinárodní programovou radou (v lednu 2021) a následně  po jednání s  MZV ČR." Jedná se o mezinárodní akci a rozhodnutí o konání 

akce nebylo pouze v kompetenci žadatele, ale vyšlo z rozhodnutí této Mezinárodní programové rady až v r. 2021.

Žadatel žádá o podporu na mezinárodní konferenci s podtitulem "Europe Reborn", jejímž hlavním tématem má být znovuobnovení Evropy po pandemické situaci s COVID-19. Předpokládá se účast fyzicky přítomných osob v počtu 

400-500 osob s tím, že je vzhledem k nejasnému vývoji pandemie připravována  hybridní forma konference, která umožní přenos i pro další online účastníky, kteří by se nemohli zúčastnit fyzicky. Kromě mezinárodní konference 

zaměřené na otázky Evropy bude součástí summitu i tzv. Executive Forum, předání ocenění Vision for Europe, veřejné debaty, kulaté stoly. Executive Forum je inovativní akce pro 20 -30 osobnosti z oblasti politiky a průmyslu, 

která má díky synergickému a multiplikačnímu efektu zajistit intenzivnější propojení těchto sfér. Díky tomu, že summitu se účastní významní státníci, představitelé EU,  vysocí úředníci, ředitelé velkých firem a think-tanků, Praha je 

zmiňována v zahraničních médiích  jako místo, kde  se vedou zásadní debaty o směřování Evropské unie i celé Evropy. Význam této akce pro cestovní ruch není pouze v samotné fyzické účasti osob účastnících se konference, ale 

právě  ve zviditelnění Prahy v zahraničí a v ukázání jejího  potenciálu. Podrobný koncepční a realizační plán a harmonogram akce je v žádosti doložen. Propagace HMP je uváděna nad míru povinné propagace dané smlouvou, 

počítá se i s videospotem HMP, který díky online přenosu může oslovit řadu budoucích potenciálních návštěvníků Prahy.  

Dřívější podpora HMP za poslední 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu na  Prague European Summit 2018 (300 000 Kč),   na Prague European Summit 2019 (80 000 Kč),  na Prague European 

Summit 2020 včetně Future European Leaders Forum (100 000 Kč).

Účel, na který bude individuální dotace použita:   žadatel uvádí: studio (technika, mobiliář, audiovizuální materiál), moderátor, PR v médiích a sociálních sítích, honorář pro experty FELF, trofej Vision for Europe, 

hudební představení, částečně náklady - projektová manažerka, částečně ubytování expertů v Praze, částečně cestovní výdaje po Praze 

Hodnocení 1. hodnotitele: CELKOVÝ POČET BODŮ - 95. "Z přínosů mezinárodní konference Prague European Summit může těžit Praha ještě několik dalších let, vzhledem k řešeným tématům. Očekávám, že výstupy z této 

konference se mohou objevovat i v předních zahraničních mediích, což může být velká reklama pro Prahu."

Doporučená podpora: ANO, navrhovaná výše podpory: 200 000 Kč.

Hodnocení 2. hodnotitele: CELKOVÝ POČET BODŮ - 96. "Dotaci ze strany HMP zcela jistě doporučuji. Konání takovéto akce je pro každé hostitelské město přínosem a to především z důvodů:

- na konferenci přijedou účastníci, kteří by si jinak Prahu za svůj cíl cesty třeba ani nevybrali, ale díky tomuto poznání se následně opakovaně vrací i v rámci svého volného času s rodinami – generuje tedy bonitní klientelu,

- mediální výstupy z konference přispějí k vytváření pozitivního obrazu Prahy.

Požadovaná dotace je v kontextu celkového rozpočtu, který má pořadatel zajištěn z jiných zdrojů, relativně nízkou částkou a přesto za ni může Praha získat právě v této době tolik potřebnou publicitu a současně ukázat svůj velký 

potenciál."

Doporučená podpora: ANO, navrhovaná výše podpory: 200 000 Kč.



INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021

Poř.č. žádosti Č.j. Žadatel, IČO Název akce Datum realizace Místo realizace

Celk. 

náklady akce 

v Kč

Ostatní 

příjmy v Kč

Podíl na 

celk. 

nákladech v

 %

Požadovaná 

částka v Kč

Návrh paní 

radní v Kč

 Pokytovaná 

částka RHMP 

v Kč 

IUD -

010/2021/134
644699/2021

Braunensis Art Productions 

s.r.o. 

IČO: 27590887

Božanov 301, 549 74

PRAŽSKÉ LÉTO S 

DVOŘÁKOVOU 

HUDBOU

1.6. - 31.10.2021

Praha,  Středočeský, 

Liberecký, 

Královéhradecký, 

Pardubický, Ústecký 

kraj

440 000 240 000 45,45%         200 000     85 000*/  85 000*/ 

Žadatel nemohl žádat o dotaci v rámci Programu podpory cestovního ruchu  pro rok 2021, "neboť k záměru realizace tohoto festivalu došlo až počátkem ledna 2021. Díky pandemické situaci na podzim 2020 bylo zřejmé, že jistota 

proveditelnosti jakékoliv kulturní akce byla v danou dobu zcela nereálná." Žadatel uvádí, že se na přelomu roku rozhodl získat licenci k provozování festivalu, což po  dílčích jednáních bylo realizováno v měsíci březnu. "Ke 

konkrétnímu oslovení měst, obcí a dalších partnerů s festivalovou ideou docházelo během měsíce února a března s finalizací v měsíci dubnu. K 20. dubnu byl celý festival finalizován s plánovaným počtem 40 koncertů ve 25 

partnerských městech v 6 ti krajích." Z tohoto důvodu je podávána nyní žádost o individuální účelovou dotaci. 

Jedná se o velký hudební cyklus konaný i v dalších krajích ČR s tím, že žadatel žádá podporu na část pořádanou v Praze  -na PRAŽSKÉ LÉTO S DVOŘÁKOVOU HUDBOU. Nejedná se o známý mezinárodní  festival Dvořákova 

Praha. Žádost je směřována do oblasti cestovního ruchu, neboť akci žadatel pojal jako jakési nastartování kultury a cestovního ruchu a propojení těchto oblastí  prostřednictvím tzv. "Dvořákova pasu". Odpovídá tomu i strategie 

rozložení koncertů do víkendových dnů prázdnin a září. Vzhledem k tomu, že se koncerty konají večer a jsou spojeny  s dalším doprovodným programem, je zde předpoklad, že návštěvníci v Praze stráví alespoň 1 noc. Koncerty jsou 

navíc pořádány kromě katedrály sv. Víta nebo Týnského chrámu i na netradičních zajímavých místech v Kyjích, Horních Počernicích, Hloubětíně na Černém mostě apod., což vybízí k návštěvě lokalit mimo centrum Prahy a 

podporuje rozptýlení návštěvníků mimo centrum. Připravovaný festivalový katalog slouží nejen jako program koncertních dní, ale též jako turistický průvodce. Harmonogram a podrobný program akce jsou k žádosti přiloženy. 

Předpokládaná návštěvnost 9 ti pražských koncertů je cca 2 000 posluchačů. 

Dřívější podpora HMP za poslední 3 roky: Žadatel o dotaci HMP  zatím nežádal.

Účel, na který bude individuální dotace použita:   Dotace bude použita především na úhradu propagačních materiálů a grafické a polygrafické přípravy, na nájmy prostor, tvorbu festivalové vizualizace, editaci 

webových stránek, tisk Festivalového katalogu, Dvořákova cestovního pasu, plakátů, propagaci na sociálních sítích a v médiích. 

Hodnocení 1. hodnotitele: CELKOVÝ POČET BODŮ - 70. "Festival přivede návštěvníky i ne do úplně známých míst, jako jsou např.: historická fara a Foerstrova síň v kostele sv. Vojtěcha, Chvalský zámek. Kombinace 

zajímavých míst a Dvořákovy hudby může přilákat mnoho návštěvníků. Škoda jen, že webové stránky jsou pouze v češtině."

Doporučená podpora: ANO, navrhovaná výše podpory: 120 000 Kč.

Hodnocení 2. hodnotitele: CELKOVÝ POČET BODŮ - 30 . "Přestože po obsahové stránce dle podrobné dramaturgie se jedná o zajímavý cyklus koncertů, tak z celkové koncepce není příliš jasné, komu je pražský cyklus určen. 

Zejména konání na netradičních místech jako jsou Kyje, Horní Počernice, Hloubětín atd. vzbuzuje předpoklad, že účastníky budou z velké části Pražané. Tím spíš, že organizátor by asi měl mít snahu prodat vstupenky na celý 

cyklus. S tím pak nekoresponduje předpoklad, že účastníci stráví v Praze alespoň 1 noc. Efekt oživení příjezdu turistů do Prahy v tomto případě moc nevidím. Zůstává pouze efekt oživení kultury pro místní obyvatele.

Dále mi není jasná struktura příjmů, kde je jedna z položek: města – 115.000 Kč a při tom je požadovaná dotace po Praze 200.000 Kč. Která města financují zmíněných 115.000 Kč?

Samotná skutečnost, že organizátor požaduje dotaci ve výši skoro 45,45 % nákladů na cyklus v Praze, nebudí u mě důvěru. Znamená to tedy, že pokud dotaci nezíská, nemá akce šanci na realizaci?

Šťastná mi nepřijde ani možná záměna s festivalem Dvořákova Praha.

Přestože kultura v Praze potřebuje po covidu podporu a restart, já nemohu takto zpracovanou žádost s řadou nejasností podpořit. A pokud ano, tak max. do výše 25 % nákladů.."

Doporučená podpora: navrhovaná výše podpory: 50 000 Kč.

Stránka 2 */dotace v cest. ruchu jsou poskytovány v režimu "de minimis"



INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021

Poř.č. žádosti Č.j. Žadatel, IČO Název akce Datum realizace Místo realizace

Celk. 

náklady akce 

v Kč

Ostatní 

příjmy v Kč

Podíl na 

celk. 

nákladech v

 %

 Požadovaná 

částka v Kč 

Návrh paní 

radní v Kč

 Pokytovaná 

částka RHMP 

v Kč 

IUD -

011/2021/135
670280/2021

Active Radio a.s.

Wenzigova 1872/4

120 00 Praha 2 -

Nové Město

IČO: 61058297

Comic-Con Prague
15.10. - 

17.10.2021

O2 Universum,

Českomoravská

2345/47, Praha 9 -

Libeň

16 500 000 16 100 000 1,21% 200 000 */  200 000*/  200 000*/ 

Žadatel byl kvůli epidem. situaci a vládním opatřením nucen akci 2x posunout. Vzhledem k tomu, že se jedná o největší popkulturní festival na území ČR s velkým mezinárodním dosahem a účastí mezinárodních hvězd, náklady 

přesunu jsou takové velikosti, že by nebylo možné akci s plánovaným programem v novém termínu i s ohledem na požadovaná hygienická opatření uspořádat. Žadatel nežádá o individuální dotaci na samotný festival, ale pouze na 

částečné pokrytí nákladů na rozšíření prostoru konání akce včetně služeb.

Comic-Con  je popkulturní festival zaměřený na filmy, seriály, hry, komiksy, kostýmy a knihy, především v žánru sci-fi, fantasy a horor. V ČR se konal zatím pouze jeden „zkušební ročník“ v únoru 2020, který přilákal na 23 000 

návštěvníků, z toho dle údajů žadatele asi 20% zahraničních a 30% mimopražských. Comic-Con vychází z osvědčeného zahraničního konceptu. Populární je především díky účasti hollywoodských herců, výtvarníků, komiksových 

tvůrců a spisovatelů. Mimořádný význam této akce pro příjezdový turismus do Prahy je dán v tuto dobu mimo jiné i cílenou zahraniční kampaní, kdy festival Comic-Con a Praha jsou prezentovány jako lákadlo pro  atraktivní 

dovolenou. Navíc spoluprací s hollywoodskými herci, agenty a producenty je Praha prezentována jako vstřícná lokalita pro filmové produkce. Koncepční a realizační plán, tiskové zprávy, plánky, brožura jsou k žádosti přiloženy. Je 

připravována velká národní propagační kampaň a zároveň kampaň cílená na zahraničí; akce se budou účastnit  zahraniční novináři a reportáže se budou vysílat v zahraničí.  Záštitu  převzal primátor hlavního města Prahy, Zdeněk 

Hřib.

Dřívější podpora HMP za poslední 3 roky: Žadatel zatím podporu hl. m. Prahy nezískal.

Účel, na který bude individuální dotace použita:   na částečné pokrytí nákladů na rozšíření prostoru konání akce a zajištění programu, aby mohla být udržena kvalita festivalu na požadované úrovni. V položkovém 

rozpisu nákladů jsou náklady na rozšíření prostoru - A sál včetně služeb uváděny ve výši 750 000 Kč. Žadatel požaduje dotaci ve výši 200 000 Kč.

Hodnocení 1. hodnotitele: CELKOVÝ POČET BODŮ - 96. "Jak bylo uvedeno v materiálech, tak Comic-noc je historicky největší popkulturní festival na území České republiky s mezinárodním dosahem. Prvního ročníku se 

zúčastnilo 23 tisíc návštěvníků, z toho 20% jich bylo ze zahraničí. Z mého pohledu je festival významnou událostí, která si zaslouží podpořit."

Doporučená podpora: ANO, navrhovaná výše podpory: 200 000 Kč.

Hodnocení 2. hodnotitele: CELKOVÝ POČET BODŮ - 70 . "Jakkoliv hodnotitel nepatří mezi fanoušky hodnoceného žánru, nezbývá mu než připustit, že hodnocený projekt má nepochybně rozsáhlou skupinu příznivců, kteří 

jsou připraveni vážit cestu do Prahy, jak z tuzemska, tak ze zahraničí. V zásadě tedy projekt zcela naplňuje strategii cestovního ruchu hlavního města Prahy v tom smyslu, že je organizován mimo hlavní turistickou sezónu, mimo 

přetížené centrum a je schopen generovat návštěvnost Prahy, jejímž hlavním zájmem je strávit významnou část svého pobytu na hodnocené akci. Nikoliv nepodstatná část návštěvníků zřejmě v souvislosti se svojí účastí na 

hodnocené akci v Praze i přenocuje. Je rovněž zřejmé, že v souvislosti s pandemií COVID bylo nutné 2. ročník akce vícekrát odložit a že tato skutečnost zkomplikovala organizaci věci jak logisticky, tak finančně. Praha, jako 

turistická destinace by měla mít zájem na tom, aby se tato akce zavedla a stala se pravidelnou součástí její nabídky a tedy napomoci překlenout objektivní komplikace s realizací druhého ročníku akce.  Zejména proto je navrhována 

podpora v plné požadované míře, vzdor tomu, že hodnotitel je toho názoru, že se nejedná potenciálně o akci neziskovou, jak je v žádosti uváděno. Snížené bodové hodnocení u jednotlivých kritérií není výrazem hodnotitelova 

odtažitého postoje k žánru, ale tím, že za současné pandemické situace nelze k žádnému z kritérií jednoznačně přiřadit 100%. Vždy totiž panuje jistá míra nejistoty, zda se akce vůbec uskuteční."

Doporučená podpora: ANO, navrhovaná výše podpory: 200 000 Kč .

Stránka 3 */dotace v cest. ruchu jsou poskytovány v režimu "de minimis"



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1713 ze dne 12. 7. 2021 
 

                                                                                            PID  

                                                                                               Stejnopis č.  

1 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční 

účelové dotace 
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 těmito smluvními stranami 

 

 

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 individuální účelové neinvestiční dotace (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu Poskytovatele ve výši 

……… Kč (slovy: …………………… korun českých)1 na výše uvedený účet Příjemce do 30 

kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen "Dotace").   

 

Článek II. 

            Účel dotace 

1. Dotace je poskytována za účelem realizace projektu …………………………………….., který se 

bude konat v ……………. v termínu od …………………….2, na uhrazení způsobilých výdajů 

spojených s jeho realizací dle žádosti ze dne ............  a Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „Účel“). 

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



 

2 

 

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 schválila Rada 

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. této Smlouvy v souladu s podanou žádostí o 

individuální neinvestiční účelovou dotaci (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, vlastním jménem a na vlastní 

zodpovědnost, na úhradu uznatelných nákladů vyplývajících z Účelu.  

4. Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční náklady mající přímou souvislost s realizací 

Účelu. Z Dotace není možné hradit investiční náklady - pořízení nemovitostí a jejich technické 

zhodnocení (tzv. stavební investice) a jejich odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku 

(dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než jeden rok), 

vybavení, pohoštění, stravování, catering, dary, náklady spojené s úhradou pokut, penále a jiných 

sankcí, výdaje spojené s pořízením zvukových, tiskových a obrazových záznamů produkcí, 

realizovaných za účelem prodeje, výdaje spojené s působením mimo území hlavního města Prahy.  

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.  

6. Dotace je poskytována v rámci kalendářního roku, Příjemce je povinen dosáhnout Účelu, na který 

je dotace poskytnuta, nejpozději do ...............4. Pokud takto neučiní, musí vrátit plnou výši Dotace 

 
3  Doplnit č. usnesení po zasedání Rady hl. m.  Prahy 
4 Doplnit datum  realizace Účelu, vždy nejpozději do 31.12.2021 (Dotace jsou poskytovány na 1 kalendářní rok)   
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nejpozději do stejného data 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. 

 

  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 
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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. 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. 

4. 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, 

rovněž tak jakoukoliv věcnou, místní nebo časovou změnu Účelu popsanou v Žádosti či příloze 

Žádosti včetně změny rozsahu Účelu.  

5. 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.    

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

Účelu.  

7. 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. 

Článek VII. 

   Finanční vypořádání Dotace 

1. Příjemce je povinen doručit Poskytovateli finanční vypořádání Dotace nejpozději do ................5 

Předloží ho na k tomu určeném formuláři „Finanční vypořádání dotace“ spolu s přílohami. 

Vyúčtování musí obsahovat minimálně: 

 
5 Doplnit datum pro finanční vypořádání Dotace s ohledem na termín realizace akce/projektu, vždy nejpozději do 31.1.2022 (Dotace jsou 

poskytovány na 1 kalendářní rok) 



 

5 

 

 

a) finanční vypořádání čerpání Dotace (s uvedením 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 konkrétního přínosu pro 

příjezdový turismus do Prahy  

d) 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 

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

 

2. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do .................6 na číslo účtu 

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

symbol číslo Smlouvy. 

3. Formulář “Finanční vypořádání dotace - individuální účelová dotace“ je ke stažení na webových 

stránkách hlavního města Prahy www.praha.eu v sekci „dotace a granty/městské granty/cestovní 

ruch/ individuální účelová 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. 

 

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 dle 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. 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 0,01% za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu, a to 

až do doby jeho doručení 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 

 
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) 
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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 10 % z celkové 

výše Dotace;   

d) porušení povinnosti oznámení změn v realizaci Účelu dle čl. VI. odst. 4. Smlouvy - odvod ve 

výši 10 % z celkové výše Dotace; 

e) neoznámení změny identifikačních údajů Příjemcem dle čl. VI. odst. 4 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. 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. 

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

podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - účel, na který bude individuální neinvestiční 

účelová dotace použita.  

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 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/62/03/*******/2021 

 

 

Název Účelu: 

 

…………………………………………………………………………………….., který se koná/bude konat  

v ………………… v termínu od ……………………………………... 

  

 

Konkrétní Účel, na který bude individuální neinvestiční účelová dotace použita:  

 

                

     Na uhrazení způsobilých výdajů spojených s realizací projektu: 

- 

 

 

  

  



Důvodová zpráva 

 

 

Na základě § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů je Radě hlavního města Prahy (dále „RHMP“) předkládán ke schválení 

návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení, návrh na poskytnutí 

peněžních prostředků formou individuální neinvestiční účelové dotace pro rok 2021 dle Přílohy č. 2 

tohoto usnesení a návrh textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční účelové 

dotace (smlouva do 200 000 Kč), který je Přílohou č. 3 tohoto usnesení. 

 

Peněžní prostředky ve výši 485 tis. Kč budou poskytnuty z kapitoly 06, odboru KUC MHMP, po 

úpravě rozpočtu následovně: snížení kap. 06, UZ 115, ORG 0096205, § 2143 – granty cestovní ruch 

o 485 tis. Kč (pol. 5332 o 200 tis. Kč, pol. 5222 o 200 tis. Kč a pol. 5213 o 85 tis. Kč) za současného 

zvýšení kap. 06, UZ 120, ORG 0096206, § 2143 – individuální dotace na podporu kulturních aktivit 

v oblasti cestovního ruchu (pol. 5213 o 200 tis. Kč, pol. 5222 o 200 tis. Kč a pol. 5213 o 85 tis. Kč). 

Částka bude čerpána z dotací poskytnutých na základě Programu podpory v oblasti cestovního ruchu 

pro rok 2021 (schválených usn. Rady hl. m. Prahy č. 449 ze dne 8. 3. 2021 a usn. Zastupitelstva hl. m. 

Prahy č. 25/70 ze dne 18. 3. 2021), které nebudou z důvodu vládních opatření v roce 2021 realizovány, 

resp. budou realizovány v čistě virtuální podobě.  S žadateli/příjemci těchto programových dotací 

nebyly smlouvy o poskytnutí dotace uzavřeny. Jedná se o tyto žadatele/příjemce a akce: Progress 

Partners Advertising, s.r.o.: Future Forces Forum, 90 000,- Kč; Česká nefrologická společnost: 

IIGANN - International Symposium on IgANephropathy, 90 000,- Kč; Česká zemědělská univerzita: 

XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE) 2021, 360 000,- Kč; Česká 

asociace veterinárních lékařů malých zvířat z.s.: 27th FECAVA Eurocongress,  600 000,- Kč.  

   

Materiál je předkládán na základě jednotlivých žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace 

v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 10a odst. 2 a 3. Žádosti byly zkontrolovány 

odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy (dále „KUC MHMP“), splnily 

podmínky výše uvedeného zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

formální náležitosti a KUC MHMP má za to, že jsou v souladu s podmínkami uvedenými v usnesení 

č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 k návrhu Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v 

samostatné působnosti (dále "Zásady").  Zdůvodnění, proč žadatelé nemohli žádat, resp. nežádali o 

dotaci v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 (Granty) je uvedeno v materiálu u 

jednotlivých žádostí v Příloze č. 2. Projekty byly připraveny až během roku 2021 v reakci na 

pokračující krizi v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s pandemií COVID 19. Žádosti jsou uloženy 

v tištěné podobě na odboru KUC MHMP a v elektronické podobě v programu Granty Magistrátu 

hlavního města Prahy. Až bude schválen Program podpory v cestovním ruchu pro rok 2022, žadatelé 

budou o jeho podmínkách informováni, aby případné další žádosti směřovali do tohoto Programu. 

Projekty byly v souladu se Zásadami hodnoceny 2 hodnotiteli za použití kritérií účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti a s ohledem na podmínky Programu podpory cestovního 

ruchu pro rok 2021. Slovní i bodová hodnocení a přínos pro HMP jsou obsažena v Příloze č. 2 tohoto 

usnesení. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotlivé žádosti do 200 000 Kč, podklady byly následně 

spolu s hodnoceními hodnotitelů předány paní radní MgA. Haně Třeštíkové k navržení případných 

podpor. Finanční požadavek žadatelů obsažený v žádostech je celkem ve výši 600 000 Kč. Celková 

navržená podpora paní radní Třeštíkové těmto projektům je ve výši 485 000 Kč.  Výše jednotlivých 

navržených podpor je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení. Materiál je takto předkládán Radě hl. m. 

Prahy ke schválení.  

 

Finanční podpora dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení je doporučena 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 



roky; tato skutečnost je ze strany hlavního města Prahy kontrolována v celostátním registru 

„de minimis“. Veřejná podpora je poskytována v režimu „de minimis“, přičemž pokud by částka 

schválená žadateli ke dni podpisu dotační smlouvy znamenala překročení celkové výše podpory „de 

minimis“, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše.   

 

Finanční prostředky budou žadatelům poskytnuty formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální neinvestiční účelové dotace, návrh textu smlouvy do 200 000 Kč je Přílohou č. 3 tohoto 

usnesení. 
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