
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště:  Odbor sportu a volného času MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí 
v oblasti sportu 

I. Obecná ustanovení a vymezení účelu 

1. Partnerství hl. m. Prahy v oblasti sportu (dále jen „partnerství“) je nástrojem podpory 
sportovních akcí, které se konají zejména na území hl. m. Prahy. V ojedinělých případech 
může pořadatel z důvodu absence vhodného sportoviště či nedostatečné kapacity 
sportovišť na území hl. m. Prahy využít i sportovní zařízení na území Středočeského kraje. 

2. Hl. m. Praha se stává partnerem: 

2.1. u významných mezinárodních sportovních akcí s mimořádným sportovním, 
společenským, hospodářským a propagačním přínosem pro hl. m. Prahu, z iniciativy 
hl. m. Prahy, formou jednorázové neinvestiční účelové dotace, 

2.2. u významných tradičních a mezinárodních sportovních akcí s mimořádným 
sportovním a společenským přínosem pro hl. m. Prahu, z iniciativy hl. m. Prahy, 
formou jednorázové neinvestiční účelové dotace, 

2.3. u významných mezinárodních sportovních akcí s mimořádným sportovním 
a společenským přínosem pro hl. m. Prahu, které jsou termínově mimořádně aktuální 
a oprávnění k jejich pořádání bylo žadateli uděleno po termínu uzávěrky pro podání 
žádosti o grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. 
m. Praze, formou jednorázové neinvestiční účelové dotace, 

2.4. u významných mezinárodních sportovních akcí s mimořádným sportovním 
a společenským přínosem pro hl. m. Prahu, které jsou termínově mimořádně aktuální 
a oprávnění k jejich pořádání vyplývá z postupu ve sportovní soutěži po termínu 
uzávěrky pro podání žádosti o grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu 
a tělovýchovy v hl. m. Praze, formou jednorázové neinvestiční účelové dotace. 

3. Přidělené finanční prostředky mohou být použity na pronájmy sportovišť a nezbytných 
prostor k zajištění akce, propagaci akce, organizační a technické zabezpečení, ceny pro 
účastníky a náklady na zajištění účasti dobrovolníků při organizaci akce. 

II. Žadatelem o partnerství (dále jen „žadatel“) může být pouze oficiální pořadatel akce 
se sídlem v České republice, provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu s déle 
než roční historií k datu podání žádosti. 

III. Žádost o partnerství se předkládá na předepsaném formuláři osobně na podatelně 
Magistrátu hl. m. Prahy nebo poštou v jednom tištěném a podepsaném vyhotovení (bez 
požadovaných příloh) a zároveň elektronicky odesláním formuláře ve formátu zfo 
(včetně požadovaných příloh) prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler k 
akcím: 

1. podle bodů I.2.1. a I.2.2. celoročně na základě výzvy odboru sportu a volného času 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SVC MHMP“), 

2. podle bodů I.2.3. a  I.2.4. celoročně, obvykle však do 60 dnů před termínem konání akce. 
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IV. Náležitosti žádosti o partnerství 

1. Žádost o partnerství hl. m. Prahy je žadatel povinen vypracovat prostřednictvím 
elektronického formuláře v aplikaci Software602 Form Filler, který je k dispozici na 
internetových stránkách www.praha.eu a vyplnit jej ve všech bodech. 

2. V žádosti žadatel dle §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvede: 

2.1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou 
finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba 
podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel 
právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo 
osoby, bylo-li přiděleno, 

2.2. požadovanou částku, 

2.3. účel, na který žadatel chce dotaci použít, 

2.4. dobu, v níž má být dosaženo účelu, 

2.5. odůvodnění žádosti, 

2.6. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci osob: 

2.6.1. zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 

2.6.2. osob s podílem v této právnické osobě, 

2.6.3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

2.7. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na 
základě plné moci i plnou moc, 

2.8. seznam příloh. 

3. Nad rámec §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, žadatel v žádosti uvede: 

3.1. popis akce, 

3.2. položkový rozpočet předpokládaných nákladů a předpokládaných příjmů projektu, 

4. Součástí žádosti budou tyto povinné přílohy (jsou vyžadovány pouze v elektronické 
podobě): 

4.1. příloha k popisu akce, 

4.2. plán prezentační kampaně hl. m. Prahy (dále jen „plán kampaně“). Plán kampaně 
bude zpracován v přesném rozsahu, tj. bude obsahovat podrobný rozpis možností 
prezentace a zviditelnění hl. m. Prahy s vymezením konkrétních nástrojů, ploch, 
médií, nosičů včetně specifikace a umístění, 

4.3. doklad o právní osobnosti žadatele, ne starší 6 měsíců, tj. u: 

a) podnikatelských subjektů (např. akciové společnosti, společnosti s ručením 
omezeným, veřejné obchodní společnosti): 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 dále oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis 
ze živnostenského rejstříku; 

b) obecně prospěšných společností a ústavů: 

 výpis z rejstříku obecně prospěšných společností a ústavů; 

 oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze 
živnostenského rejstříku; 

http://www.praha.eu/
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c) spolků: 

 úplný výpis ze spolkového rejstříku dle ust. § 25 a § 29 zákona č. 304/2013 
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 

d) nadací, nadačních fondů a fundací: 

 výpis z rejstříku nadací; 

 oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze 
živnostenského rejstříku; 

e) fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku: 

 výpis ze živnostenského rejstříku; 

f) fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku: 

 výpis z obchodního rejstříku; 

 oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze 
živnostenského rejstříku; 

 doklad o oprávnění osoby jednat za subjekt; přičemž, jedná-li jiná osoba než 
osoba k tomu oprávněná podle předloženého dokladu, musí předložit plnou 
moc udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. oprávněnou osobou. 

4.4. Doklad o zřízení bankovního účtu v podobě smlouvy o bankovním účtu nebo aktuální 
potvrzení o vedení bankovního účtu vystavené bankou.  

4.5. Jedná-li jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, musí 
předložit plnou moc, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou. 

V. Projednání partnerství, stanovení výše podpory a metodika hodnocení žádostí 

1. Administrativní zpracování žádostí o partnerství zabezpečuje odbor SVC MHMP. 

2. Výše finančních prostředků poskytovaných na akce při partnerství se posuzuje mj. 
s ohledem na možnosti rozpočtu hl. m. Prahy pro příslušný kalendářní rok a také 
podle toho, zda žadatelé hledají další finanční zdroje pro realizaci akce. Předpokládaný 
objem finančním prostředků vyčleněných z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu partnerství 
hl. m. Prahy v oblasti sportu činí 30 mil. Kč (za předpokladu schválení uvedené částky 
v rozpočtu hl. m. Prahy v daném roce). 

3. Návrh na přijetí partnerství předkládá člen Rady hl. m. Prahy s působností pro oblast 
sportu na základě těchto kritérií: 

 přínos akce pro hl. m. Prahu, 

 počet předpokládaných účastníků a diváků, 

 obsah a úroveň zpracovaného projektu, 

 schopnost žadatele realizovat projekt v plánovaném rozsahu, 

 přiměřenost předloženého rozpočtu směrem k cílům a obsahu projektu, 

 schopnost zajištění financování projektu i z jiných zdrojů, 

 rozsah předpokládané prezentace hl. m. Prahy. 

4. Žádosti o partnerství projednává Výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy pro sport a volný čas. 

5. O přijetí partnerství formou dotace rozhoduje podle § 59 odst. 3 písm. h) zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hl. 
m. Praze“), Zastupitelstvo hl. m. Prahy v případě dotace nad 200 000 Kč a podle § 68 odst. 
2 písm. l) zákona o hl. m. Praze Rada hl. m. Prahy v případě dotace do 200 000 Kč. 

6. Nepřijetí partnerství nezakládá nárok na finanční náhradu za vynaložené náklady spojené 
s podáním žádosti o partnerství i jakékoli náklady spojené s realizací projektu. 
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VI. Prezentace hl. m. Prahy 

Hl. m. Praha předpokládá od příjemců finanční podpory co nejintenzivnější komunikaci s 
veřejností jak před zahájením, tak v průběhu i po skončení projektu dle předloženého plánu 
kampaně. V této souvislosti je třeba vždy poukazovat na finanční podporu hl. m. Prahy. 
Pravidla prezentace hl. m. Prahy jsou dostupná na internetových stránkách www.praha.eu. 

1. Minimálně 14 dnů před konáním akce má žadatel za povinnost: 

1.1 doručit elektronicky tiskovou zprávu pro zveřejnění na internetových stránkách hl. m. 
Prahy, která musí obsahovat: místo konání akce, termín akce, čas konání, pro koho 
je akce určena, stručné informace o akci a ilustrační fotografie (použitelné pro 
internet, tj. min. rozlišení 72 dpi a velikost min. 900 px větší ze stran), 

1.2 umístit banner hl. m. Prahy podle vzorových podkladů SVC MHMP na internetové 
stránky související s pořádanou akcí, 

1.3 umístit logo hl. m. Prahy na všech propagačních materiálech (např. plakáty, letáky, 
billboardy, CLV a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga 
ostatních partnerů. 

2. V průběhu akce má podle vzorových podkladů SVC MHMP, které jsou zveřejněny na 
internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu, žadatel za povinnost: 

2.1. u akcí s finanční podporou do 200 000 Kč: 

2.1.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, 
propozice, výsledková listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s 
umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů, 

2.1.2. umístit minimálně 4 m2 bannerů hl. m. Prahy v místě akce; 

2.2. u akcí s finanční podporou 200 000 až 500 000 Kč: 

2.2.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, 
propozice, výsledková listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s 
umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů, 

2.2.2. umístit minimálně 8 m2 bannerů hl. m. Prahy v místě konání hlavního 
programu a v záběru televizních kamer, 

2.2.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 

2.2.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy, 

2.2.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce; 

2.3. u akcí s finanční podporou 500 000 – 1 000 000 Kč: 

2.3.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, 
propozice, výsledková listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s 
umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů, 

2.3.2. umístit minimálně 16 m2 bannerů hl. m. Prahy v místě konání hlavního 
programu a v záběru televizních kamer, 

2.3.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 

2.3.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy, 

2.3.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce, 

2.3.6. zajistit vzkazy moderátora o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou;  

2.4. u akcí s finanční podporou nad 1 000 000 Kč: 



 

 
5 

2.4.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, 
propozice, výsledková listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s 
umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů, 

2.4.2. umístit minimálně 16 m2 bannerů hl. m. Prahy v místě konání hlavního 
programu a v záběru televizních kamer, 

2.4.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 

2.4.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy,  

2.4.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce, 

2.4.6. zajistit vzkazy moderátora o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou, 

2.4.7. zajistit zmínky o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou v médiích.  

VII. Čerpání finančních prostředků 

1. Finanční prostředky přidělené dle těchto zásad budou příjemcům uvolňovány na základě 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové neinvestiční účelové dotace – 
partnerství hl. m. Prahy při pořádání akce v oblasti sportu (dále jen „dotační smlouva“), 
uzavřené mezi hl. m. Prahou a příjemcem dotace. 

2. O čerpání dotace je příjemce povinen účtovat odděleně na samostatných analytických 
účtech. 

3. Nebude-li dotace v dohodnutých lhůtách vyčerpána, je příjemce povinen ji vrátit zpět 
poskytovateli, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po datu, kdy bylo dotaci nutné 
vyčerpat. 

4. Žadatel se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky hospodárně a úsporně, a to 
pouze na krytí nákladů souvisejících s projektem, vzniklých na území hl. m. Prahy, 
popřípadě na území Středočeského kraje a v souladu s podmínkami stanovenými 
smlouvou. 

5. Vyúčtování dotace je nutné poskytovateli předložit v řádném termínu dle uzavřené dotační 
smlouvy. Vyúčtování je příjemce povinen vypracovat na předepsaném formuláři, vyplnit 
ve všech bodech a v termínu odevzdat v jednom tištěném a podepsaném vyhotovení (bez 
požadovaných příloh) na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň elektronicky 
odesláním formuláře ve formátu zfo (včetně požadovaných příloh) prostřednictvím 
aplikace Software602 Form Filler. 

6. Příjemce dotace umožní pověřeným zástupcům MHMP kontrolu užití finančních 
prostředků v souladu s uzavřenou smlouvou a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a strpí dohlídku realizace akce. 

7. Příjemce dotace se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek, zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a § 4 odst. 2 tohoto zákona, dojde-li k naplnění jeho podmínek. 

8. Při neoprávněném použití nebo zadržení přidělené dotace odpovídá příjemce za porušení 
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 

9. Za způsobilé jsou při čerpání finančních prostředků poskytnutých formou dotace 
považovány tyto náklady: 

 pronájmy sportovišť a nezbytných prostor k zajištění akce,  

 propagace akce,  

 organizační a technické zabezpečení akce, 

 ceny pro účastníky. 
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10. Za nezpůsobilé jsou při čerpání finančních prostředků poskytnutých formou dotace 
považovány tyto náklady: 

 výplata mezd vlastním zaměstnancům žadatele, 

 úhrada licenčních či jiných poplatků spojených s konáním akce jiným subjektům, 

 úhrada DPH, pokud je příjemce plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na 
uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

 provedení svépomocných prací. 

11. Poskytovatel se zavazuje, že zástupci hl. m. Prahy umožní na akci volný vstup. 

VIII. Seznámení s výsledky řízení  

Po schválení partnerství Radou hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy: 

1. elektronicky na adresu žadatele,  

2. na internetové adrese http://granty.praha.eu. 

IX. Veřejná podpora 

Veřejná podpora ve smyslu článku čl. 107 Smlouvy o fungování EU je definována těmito čtyřmi 
základními znaky: 

1.  je poskytována z veřejných prostředků, 

2.  narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, 

3.  zvýhodňuje určité podnikání či odvětví výroby, 

4.  ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 

Informace o této problematice naleznete na internetové adrese www.uohs.cz. 

Dojde-li poskytnutím, resp. použitím podpory k naplnění znaků veřejné podpory, je příjemce 
veřejné podpory povinen dodržet povinnosti z toho plynoucí. Příjemce je povinen jednat tak, 
aby nedošlo k přenosu účinků podpory na 3. osoby, pokud jsou tyto osoby příjemci veřejné 
podpory. K tomuto účelu je třeba vyplnit čestné prohlášení ve formuláři žádosti. Naplnění 
veřejné podpory a režim jejího poskytnutí je zkoumán odborem SVC MHMP při posuzování 
žádostí. Veřejná podpora bude poskytována pouze do výše podpory de minimis. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Informace o projednání žádosti o partnerství se žadateli neposkytují před rozhodnutím 
Rady hl. m. Prahy (u dotací nad 200 000 Kč před rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. 
Prahy). 

2. Hl. m. Praha neodpovídá za závazky žadatele vzniklé organizační přípravou a realizací 
akce. 

http://www.uohs.cz/

