
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1838 
ze dne  2.8.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace 
v oblasti sportu společnosti COOL DANCE s.r.o. 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

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

2.  poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti sportu společnosti 
COOL DANCE s.r.o., IČO: 248 40 289, se sídlem Kruhová 529, Vrané nad Vltavou 
na akci Mistrovství Evropy - Prague Open Festival 2021 ve výši 200.000 Kč z kap. 
0461, § 3419, ORG 0096127, UZ 120 s tím, že pokud by tato částka ke dni podpisu 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace znamenala u žadatele překročení 
celkové výše podpory "de minimis", bude dotace poskytnuta pouze do této výše 

3.  znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 
dle přílohy č. 2 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: 13.8.2021 



2.  MHMP - SML MHMP 

1.  zpracovat a podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové 
individuální dotace dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 27.8.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-40761  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SML MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SML MHMP 0096125 SML - 04 - granty tělovýchova a sport 115 0461 -200,00

SML MHMP 0096127 SML - 04 - individuální dotace tělovýchova a sport 120 0461 200,00

C e l k e m 0,00

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1838 ze dne 2. 8. 2021

3419

3419

Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu

(v tis. Kč)
ODPA UZ ORJ

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

Odbor/Organizace

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



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1838 ze dne 2. 8. 2021 
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Stejnopis č. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové individuální 

dotace  

č. DOT/61/04/....../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“), zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi těmito smluvními stranami  
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 

zastoupené ……, 

Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SML MHMP“) 

IČO: 00064581  

DIČ: CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6    

číslo účtu: 5157998/6000, variabilní symbol ..……, specifický symbol: …… 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 
 

COOL DANCE s.r.o. 

sídlo (bydliště): Kruhová 529, 252 46 Vrané nad Vltavou 

zastoupený (zastoupená): ……., jednatel 

označení registrace právnické osoby (IČO): 248 40 289 

číslo bankovního účtu: … 

(dále jen „příjemce“) 

 

(dále jen „smlouva“). 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace z 

rozpočtu poskytovatele ve výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „dotace“) příjemci na 

realizaci akce blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace ze dne 10. 6. 2021 a uvedené v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „účel“). 

2. Poskytnutí dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne ……. 

3. Uvedená dotace je poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise č. 1407/2013/EU ze dne              

18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, s čímž 

příjemce souhlasí. Vzhledem k poskytnutí finančních prostředků v režimu de minimis bude dotace 

poskytovatelem zaznamenána v registru de minimis podle § 3a odst. 4 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. Pokud by částka v režimu de minimis ke dni podpisu smlouvy znamenala překročení 

celkové výše podpory de minimis, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše. 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel se zavazuje převést jednorázově dotaci na účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy. 
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2. Poskytovatel je v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez 

udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 14 kalendářních 

dní a začne běžet ode dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi poskytovatelem příjemci. 

Nepřevezme-li příjemce výpověď nebo její doručení zmaří, je postupováno dle § 24 správního řádu. 

Okamžikem doručení výpovědi je příjemce povinen ukončit čerpání dotace poskytnuté dle této smlouvy a vrátit 

nevyčerpanou část dotace poskytovateli na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

3. Informační povinnost 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.  

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se využít ji pouze k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje, že dosáhne stanoveného účelu dotace nejpozději do 12. 9. 2021. 

3. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených 

podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

4. Příjemce se zavazuje vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a použít ji k úhradě nákladů vzniklých od 1. 1. 2021 

do 30. 9. 2021 a uhrazených od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021. 

5. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři „Finanční 

vypřádání dotace“ dle podmínek uvedených na internetových stránkách poskytovatele www.praha.eu, a to 

nejpozději do 30. 11. 2021.  

6. Příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady akce, že poskytovateli vyúčtuje 

pouze účetní doklady související s využitím dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a že předložené 

účetní doklady nebudou použity k vyúčtování jiné dotační podpory. 

7. Příjemce se zavazuje vrátit nejpozději do 30. 11. 2021 na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní 

symbol …, specifický symbol …, nevyčerpanou část dotace při využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této 

smlouvy. Rovněž je příjemce povinen vrátit poskytovateli dotaci v plné výši v případě nerealizace akce, a to i 

při nerealizaci akce v důsledku plnění nařízených protiepidemických či hygienických opatření nebo nekonání 

se s projektem souvisejících akcí. V případě předčasného ukončení akce je příjemce povinen vrátit 

poskytovateli alikvotní část dotace. 

8. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je poskytovatel oprávněn provádět průběžnou 

a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost 

čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření 

využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a předložit poskytovateli veškeré účetní doklady 

související s čerpáním dotace. 

9. Příjemce se zavazuje, že strpí dohlídku využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

10. Příjemce se zavazuje zajistit propagaci poskytovatele dle podmínek uvedených v článku IV. této smlouvy. 

11. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli veškeré změny údajů uvedených ve 

formuláři žádosti, ve smlouvě a projektu evidovaném poskytovatelem, dojde-li k nim v době účinnosti této 

smlouvy.  

12. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právnické osoby příjemce nebo k jejímu zrušení s 

likvidací, oznámí příjemce 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, 

nerozhodne-li poskytovatel ve lhůtě 1 měsíce od oznámení jinak a v případě zrušení s likvidací je příjemce 

povinen vrátit dotaci poskytovateli do 14 kalendářních dnů na číslo účtu poskytovatele uvedené ve smlouvě. 

13. Příjemce dotace se tímto zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží poskytovateli dotace, budou 

zpracovány v souladu s Nařízením 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“) účinným od 25. 5. 2018. 

 

 

 

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

Podmínky propagace HMP 

1. Příjemce je povinen: 

a. doručit poskytovateli v elektronické podobě před konáním akce tiskovou zprávu pro zveřejnění na 

internetových stránkách poskytovatele, která bude obsahovat: místo konání akce, termín akce, čas 

konání, pro koho je akce určena, stručné informace o akci a ilustrační fotografie v počtu max. 5 

kusů (použitelné pro internet, tj. min. rozlišení 72 dpi a velikost min. 900 px větší ze stran), 

b. umožnit na vyžádání poskytovatele prezentaci v místě konání akce formou stánku, 

c. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce poskytovatele, 

d. zajistit sponzorské vzkazy moderátora akce, 

e. zajistit zmínky o poskytovateli v PR článcích o akci, 

f. umístit logo poskytovatele na všech propagačních materiálech (plakáty, letáky, billboardy, CLV a 

ostatní reklamní plochy) a na internetových stránkách příjemce, resp. projektu s umístěním na 

stejné pozici jako loga ostatních partnerů, 

g. umístit v místě realizace projektu minimálně 8 m2 bannerů poskytovatele. 

2. Ukázky správné prezentace jsou zveřejněny v pravidlech prezentace hl. m. Prahy, která jsou dostupná na 

internetových stránkách poskytovatele www.praha.eu. 

 

Článek V. 

Sankční ustanovení 

1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU 

neoprávněně použije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně, případně jeho část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele podle § 22 zákona 

o rozpočtových pravidlech. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli 

penále podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. 

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) za nedodržení povinnosti publicity dle čl. IV. Smlouvy odvod ve výši 10 % z celkové výše dotace; 

b) neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace. 

3. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol ……, specifický symbol …….. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových 

pravidlech, občanského zákoníku a dále pak příslušnými ustanoveními správního řádu. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 

označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. 

4. 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 jakýchkoli 

dalších podmínek. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají 

jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel 

tři stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu poskytovatele. 

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

předpisů tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. …. 

ze dne ….. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

http://www.praha.eu/
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10. 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), ve znění pozdějších předpisů zajistí poskytovatel. 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

   

 

 

.................................................       .................................................. 

       poskytovatel                   příjemce 



5 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě 

č. DOT/61/04/……/2021 
 

 

Celková výše přidělené dotace 200 000 Kč, účelově vázáno podle projektu evidovaného poskytovatelem 

(odborem SML MHMP) 

 

  

Opatření Č. proj. Částka Účel dotace 
Forma 

dotace 

Termín 

vypořádání 

Individuální 

dotace 
8004 200 000 Kč 

Podpora realizace sportovní akce 

Mistrovství Evropy – Prague Open Dance 

Festival 2021. 

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:  

a) pronájem sportovního zařízení na 

území hlavního města Prahy, 

b) organizační a technické 

zabezpečení, a to pouze: zdravotní 

zajištění, ostraha, úklidové práce, 

nájem a stavba mobilních pódií, 

tribun a sportovních ploch, doprava 

materiálu, ozvučení akce, nájem 

zařízení na měření výkonu, 

c) věcné ceny pro účastníky, a to 

pouze: medaile, poháry, diplomy, 

d) náklady na rozhodčí s limitem 2.000 

Kč na osobu a den akce, maximálně 

ve výši 20% dotace, 

e) mzdové náklady na pořadatele v 

pracovněprávním vztahu k Žadateli 

s limitem 5.000 Kč na osobu, 

maximálně ve výši 20% Dotace. 

neinvestiční  30. 11. 2021 



Důvodová zpráva k návrhu usnesení Rady hl. m. Prahy    k tisku č. R-40761 

 

Důvodová zpráva  

Materiál je předkládán na základě žádosti společnosti COOL DANCE s.r.o. o individuální účelovou 

neinvestiční dotaci na sportovně kulturní akci Mistrovství Evropy – Prague Open Dance Festival 2021, 

která tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy.  

Dne 10. – 12. září 2021 se uskuteční osmnáctý ročník Prague Open Dance Festival, jehož součástí 

bude hostování prestižního evropského šampionátu tanečního sportu. Jedná se o největší mezinárodní 

soutěž tanečního sportu v České republice ve standardních a latinskoamerických tancích. Akce se 

pravidelně účastní významné osobnosti, včetně významných politických zástupců, podnikatelé, zpěváci, 

herci apod. Prague Open Dance Festival každoročně zaujme všechny věkové kategorie, především pak 

rodiny s dětmi, prarodiče, fanoušky tance a umění. Akce tohoto charakteru a rozsahu je světovým 

unikátem. Počet diváků je závislý na aktuální situaci kolem pandemie koronaviru. Předpokládaná 

návštěvnost festivalu je 1 400 tanečníků a 2 000 hostů. Celkové náklady na pořádání akce činí 5 000 

000 Kč a požadovaná částka po hl. m. Praze 1 800 000 Kč. 

Formálně žádost splňuje náležitosti dle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. a je 

k nahlédnutí u zpracovatele tisku. 

Po věcné stránce předkladatel shledává mimořádný přínos akce jako odůvodnění poskytnutí individuální 

dotace z hlediska Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti 

schválených usnesením Rady HMP č. 1743 ze dne 24. 8. 2020. Z důvodů přidělení hostování titulární 

soutěže od světové taneční federace (World Dance Sport Federation) dne 26. 4. 2021, tedy po uplynutí 

uzávěrky Programu podpory sportu a tělovýchovy hlavního města Prahy na rok 2021, nebylo možné 

podat žádost o dotaci v řádném termínu dotačního programu. Nicméně akce by v rámci dotačního 

programu spadala do Opatření IV. Sportovní akce, podle jehož kritérií byl projekt přiměřeně hodnocen 

2 hodnotiteli a na základě jejich ohodnocení je předkládán návrh na poskytnutí individuální dotace. 

Na základě výše uvedeného je Radě hl. m. Prahy překládán ke schválení návrh na úpravu rozpočtu 

běžných výdajů v kapitole 04 dle přílohy č. 1 k usnesení a návrh na schválení poskytnutí individuální 

neinvestiční účelové dotace v oblasti sportu ve výši 200 000 Kč společnosti COOL DANCE, s.r.o., IČO 

24840289, se sídlem Kruhová 529, Vrané nad Vltavou, na akci Mistrovství Evropy – Prague Open 

Dance Festival 2021 z běžných výdajů SML, kap. 0461, § 3419, ORG 0096127, ÚZ 120.  

 
 
 
Přílohy k důvodové zprávě: 
 
Přílohy č. 1 k důvodové zprávě - žádost COOL DANCE s.r.o. 
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