
Příloha č. 1 Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"    

Komise v 
Kč Výbor v Kč

1KT/2016

Univerzita Karlova v 
Praze                        

Ovocný trh 3-5               
116 36 Praha 1

.00216208

European 
Consortium for 

Political Rsearch 
(ECPR)

prof. MUDr. 
Tomáš Zima, 
DrSc., MBA   

rektor

7. - 10. 9. 
2016     

(4dny) 
Universita 
Karlova 

(FF,PF,FSV) 
a Obecní 

dům

1700/1445 2 219 725  425 000     
(1700x250 Kč) 51 529 € 425 000 */ 425 000 */

GRANTY HL. M. PRAHY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU - na rok 2016

GENERAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH (ECPR GENERAL CONFERENCE)

ECPR je evropské konsorcium pro politický výzkum a je klíčovou evropskou asociací, sdružující akademické instituce, výzkumníky a studenty v oblasti politilogie a mezinárodních vztahů. 
Její výroční konference, jejíž organizací je vždy pověřena konkrétní univerzita nebo vysoká škola, patří k největším a nejvýznamnějším ve výzkumu politiky ve světě. V roce 2016 se 
konference uskuteční již podesáté. V posledních letech se konferencí účastnilo vždy více než 1500 osob, obvykle 1700 - 20000. Jedná se o vysoce prestižní událost a navíc se uskuteční 
teprve podruhé v postkomunistické zemi. Vzhledem k celosvětově významnému postavení ECPR v sociálních vědách budou k propagaci konference využity především kanály ECPR. 
Hlavní akademický přínos konference se týká UK i dalších pražských pracovišť a města jako takového. Cílem je ukázat, že UK i Praha jsou skutečným centrem špičkové vědy nejen v 
ČR, ale i v celé střední a středovýchodní Evropě. Grant chce žadatel použít na uhrazení uvítacího programu. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. 
MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016 a je doporučena PCB.



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název  

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

2/KT/2016
CZECH-IN s.r.o.                

5. května 1640/65                                      
140 21 Praha 4

48582387

European 
Communication 
Research and 

Education 
Association-

ECREA

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

9. - 12.11. 
2016            

(4 dny) 
Kongresové 

centrum 
Praha

1000/800 8 278 409
                     

250 000     
(1000x250 Kč) 

120 629 € 250 000 */ 250 000 */

6th EUROPEAN COMMUNICATION CONFERENCE

Pořadatelem kongresu je mezinárosní nezsková organizace European Communication Research and Education Association-ECREA , zaměřená na studenty a výzkumníky v oboru 
komunikace v celé Evropě i mimo ni. Byla založena v Amsterdamu v r. 2005, má přes 3000 členů, které tvoří také přes padesát institucí a univerzit z celého světa. Kongres začíná 9.11., 
ale delegáti obvykle přijíždějí o 2-3 dny dříve na menší workshopy a konferenční kurzy, které probíhají před samotnou konferencí a jsou součástí vědeckého programu. Žadatel chce 
peníze použít na náklady spojené s pronájmem společenských prostor. Dle PCB jsou v tomto případě splněny požadavky pro podporu kongresového turismu. Vzhledem k tomu, 
že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o., což je v tomto případě v souladu se  ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ 
HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016.



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

3/KT/2016
CZECH-IN s.r.o.                

5. května 1640/65                                      
140 21 Praha 4

48582387
International 

Federation of Cell 
Biology - IFCB

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

21. - 25.7. 
2016           

(5 dní) 
ongresové 
centrum 
Praha

2000/1700 15 630 000
                     

500 000     
(2000x 250 Kč) 

120 629 € 500 000 */ 500 000 */

12th INTERNATIONAL CONGRESS OF CELL BIOLOGY

 Pořadatelem kongresu je mezinárodní organizace International Federation of Cell Biology - IFCB, založená v roce 1972. IFCB  nemá individuální členy, nýbrž sdružuje národní asociace 
buněčné biologie z celého světa. Kongresu bude předcházet půldenní workshop pro studenty. V rámci plenárních přednášek a symposií se představí řada významných mezinárodních 
vědců, mezi nimi i několik nositelů Nobelovy ceny  tomto oboru. Propagace kongresu probíhá na webových stránkách akce, na stránkách IFCB a také mezi jednotlivými členskými 
společnostmi. Propagace včetně distribuce informačních materiálů o Praze probíhá od roku 2014 - na společném kongresu ve Philadelphii, na kongresu Americké buněčné biologie v 
San Diegu (6500 účastníků) a na řadě menších konferencí zejména ve Vídni, Číně, USA a Indii. Žadatel chce grant použít na náklady spojené s pronájmem společenských prostor. Dle 
PCB jsou v tomto případě splněny požadavky pro podporu kongresového turismu. Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele 
společnost CZECH-IN s.r.o., což je v tomto případě v souladu se  ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA 
ROK 2016.



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

4/KT/2016
CZECH-IN s.r.o.                

5. května 1640/65                                      
140 21 Praha 4

48582387

European Society 
for 

Gastrointestinal 
and Abdominal 

Radiology - 
ESGAR

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

14. - 17.6. 
2016           

(4 dny) 
Kongresové 

centrum 
Praha

1400/1120 21 813 804
                     

350 000     
(1400x 250 Kč) 

120 629 € 350 000 */ 350 000 */

27th ESGAR ANNUAL MEETING (ESGAR 2016)

ESGAR-Evropská společnost gastrointestinální a břišní radiologie je vzdělávací a vědecká organizace, založená v r. 1989 v Paříži. Výroční setkání, pořádané každoročně v jedné z 
evropských zemí, jsou pro splečnoost tou nejdůležitější událostí. Stala se z nich největší a nejprestižnější radiologická setkání v Evropě, která lákají odborníky z celého světa. 27. setkání 
ESGAR se bude zabývat posledními vědeckými objevy. K vrcholům budou patřit dva postgraduální kurzy dne 14.6. Vědecké a vzdělávací programy budou následovat osvědčený 
koncept přednášek, výzkumných skupin, workshoů, kurzů, vědeckých zasedání a plakátových prezentací. Grant chce žadatel využít pro úhradu nákladů za pronájem společenských 
prostor. Dle PCB jsou v tomto případě splněny požadavky pro podporu kongresového turismu. Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za 
pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o., což je v tomto případě v souladu se  ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO 
TURISMU NA ROK 2016.



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

5K/2016

Česká zemědělská 
univerzita v Praze  

Kamýcká 129,           
165 21 Praha 6 - 

Suchdol

60460709
International 

Weed Science 
Society (IWSS)

Ing. Jana 
Vohralíková, 

kvestorka

19. - 24.6. 
2016           

(6 dní)    
Clarion 

Congress 
Hotel Praha - 

Vysočany

800/750 9 975 945 200 000       
(800 x 250 Kč) 1 456 € 200 000 */ 200 000 */

7th INTERNATIONAL WEED SCIENCE CONGRESS

Jedná se o oborově velmi významnou akci, zaštítěnou světovou odbornou organizací IWSS, která sdružuje odborníky z oblasti biologie, ekologie a regulace plevelů a nežadoucí 
vegetace na zemědělské i nezemědělské půdě. Organizace kongresu byla získána po dlouhodobé cílené snaze. Kongres je soustavně propagován již od roku 2012 prostřednictvím 
webových stránek, leafletů a plakátů, distribuovaných na obdobných akcích. Prezentace proběhla na velkých odborných akcích na všech kontinentech. Kongres je pořádán ve čtyřletém 
cyklu, vždy na jiném kontinentu. Do Evropy se dostává 1 x za 20 let, naposledy se konal v r. 1996 v Dánsku. Kongres začíná 19.6., současně bude otevřena registrace a tentýž den se 
uskuteční welcome cocktail a formální přivítání účastníků.  Příspěvky jsou členěny do 9 hlavních témat, pro která byli vybráni zahraniční garanti.  Po celou dobu konání bude probíhat 
prezentace posterových sdělení, součástí kongresu bude i celodenní odborná exkurze (7 destinací podle zájmu účastníků). Případný grant bude použit na úhradu společenských prostor 
v paláci Žofín, kde se bude konat společenský večer. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO 
TURISMU NA ROK 2016 a je doporučena PCB.



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

6K/2016

Společnost pro 
fotogrammetrii a 
dálkový průzkum 

Thákurova 7            
166 29 Praha 6            

spolek

.00205460

International 
Society for 

Photogrammetry 
and Remote 

Sensing (ISPRS)

Doc. Ing. Lena 
Halounová, 

předsedkyně 
komitétu

12. - 
19.7.2016   

(8 dní)   
Kongresové 

centrum 
Praha

3500/3450 60 442 483
                    

875 000     
(3500x 250 Kč)

0 875 000 */ 875 000 */

XXIII. KONGRES SPOLEČNOSTI PRO FOTOGRAMMETRII A DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ/XXIII ISPRS CONGRESS

Společnost ISPRS je nezisková organizace, registrovaná v USA. Sdružuje členské státy, státní, soukromé a mezinárodní organizace zaměřené na fotogrammetrii, dálkový průzkum Země 
a prostorové vědy. Žadatel se o pořadatelství ucházel na minulém kongresu a při rozhodování mezi Francií a ČR uspěl. Je předpoklad, že kongres navštíví 3500 účastníků z celého 
světa. Program zahrnuje i dvě nové akce - Fórum pro mapovací a katastrální agentury a Fórum kosmických agentur, kde se jedná o účasti zástupců nejen Evropské kosmické agentury 
(ESA), ale také národních kosmických agentur ze SRN, Francie, VB, USA, Číny a dalších zemí. Účast odborníků z NASA a ESA svědčí o významu kongresu a zároveň přiláká velkou 
řadu účastníků.  Grant bude použit na úhradu pronájmu společenských prostor. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  
KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016 a je doporučena PCB.  



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

7KT/2016
MCI Prague s.r.o. 

Karla Engliše 3201/6             
150 00  Praha 5

27638375

Komise pro 
evropské 

záležitosti (CEA) 
mezinárodní ligy 

proti epilepsii 
(ILAE)

Sylvie Neves 
Strunc, 

jednatelka

11. - 15.9. 
2016           

(5 dní )           
Kongresové 

centrum 
Praha

3000/2400 30 375 000
                    

750 000     
(3000x 250 Kč)

0 750 000 */ 750 000 */

Kongres pořádá Komise pro evropské záležitosti (CEA) mezinárodní ligy proti epilepsii (ILAE). ILAE je nezisková zdravotní organizace, jejímž hlavním cílem je zlepšení života lidí s 
epilepsií. Kongres bude platformou provýměnu nových poznatků z vědeckého výzkumu, vzdělávání a učení, kde se setkají největší kapacity v oboru. Nedílnou součástí kongresu je 
výstava, kde mají delegáti možnost seznámit se s novými produkty a službami. Program obsahuje 4 hlavní aspekty - 1. úskalí ve vývoji lékařské terapie, 2. neurogeneze u nemocných 
epilepsií, 3. inovace v léčbě epilepsie u dětí a 4. změna prostředí při chirurgických zákrocích u epilepsie, hodnocení a zpracování. Mezi delegáty budou zastoupeni lékaři, stážisti, vědci i 
nelékařští pracovníci. Mnoho delegátů zůstane v Praze déle. Kongres je propagován prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, měsíčního odborného zpravodaje s rozsáhlou 
databází, informačních brožur,  a dalších souvisejících časopisů a informačních bulletinů. Grant bude použit na pronájem části společenských prostor. Dle PCB jsou v tomto případě 
splněny požadavky pro podporu kongresového turismu. Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost MCI Prague s.r.o., 
což je v tomto případě v souladu se  ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016.

12. EVROPSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ KONGRES - ECE 2016 (12th EUROPEAN CONGRESS OF EPILEPTOLOGY)
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 8

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

8KT/2016

Svaz hudebníků 
České republiky             

Na Zátorách 613/8                  
170 00  Praha 7

.00444987

Svaz hudebníků 
ČR, The Prague 

Concert Co., 
NIPOS

Miloslav 
Zelenka na 

základě plné 
moci

8. - 12.7. 
2016            

(5 dní)            
Praha - hotel 

Olšanka, 
Španělský 

sál , Obecní 
dům, 

Rudolfinum, 
Valdštejnská 

zahrada, 
ČNB

1000/700 3 486 000
                    

250 000     
(1000x 250 Kč)

0 250 000*/ 250 000 */

SVĚTOVÁ KONFERENCE WASBE 2016

Praha bude v r.2016  poprvé hostit Mezinárodní konferenci WASBE světové asociace symfonických dechových orchestrů a souborů se sídlem v USA (WASBE). Pořadatelství bylo z 
pověření této organizace svěřeno příspěvkové organizaci Ministerstva kultury NIPOS Praha (Národní a informační a poradenské středisko pro kulturu), Svazu hudebníků ČR a agentuře 
The Prague Concert Co.  Mezinárodní konference WASBE proběhne ve 2 rovinách - koncertní a muzikologické. Pořadatelé očekávají účast 1000 delegátů a účastníků konference z 
celého světa. Cílem WASBE je organizace setkání orchestrů, dirigentů a skladatelů, která sledují tři cíle: a) rozvíjení tradice koncerní dechové hudby b) podporu neprofesionálního umění 
c) podporu mladé generaci. WASBE je jedniná světová organizace, která sdružuje profesionální i amatérské tvůrce a interprety a má tak enormní vliv na prosazování národních 
kulturních tradic. Součástí konference budou koncerty, které se budou konat na různých místech v Praze. Samotná konference proběhne v kongresovém centru hotelu Olšanka. 
Mediálními partnery jsou Rádio Dechovka, Signál radio, Radio Proglas, Deníky a Naše muzika. V jednání je mediální partnerství s ČRo a ČT. Mottem konference je Symfonická dechová 
hudba v proměnách stylů. Tématické okruhy budou věnovány autorům Juliu Fučíkovi, Karlu Husovi, Václavu Nelhybelovi a dále příběhům v partituře a proměnám SDO na konci 20. 
století. Ke konferenci budou vyhotoveny letáky, plakáty, bannery, programy.  Grant chce žadatel použít na úhradu pronájmuspolečenských prostor pro konferenci. Žádost je v souladu 
se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016. Je dooručena PIS, podle které je akce i vzhledem k 
doplňkovému kulturnímu programu přínosem pro cestovní ruch. 



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

9KT/2016

Sdružení pro 
výstavbu silnic Praha           

Prosecká 412/74                
190 00  Praha 9

60460491 Foundation 
Euroasphalt

Ing. Petr 
Svoboda na 
základě plné 

moci

1. - 3.6. 2016           
(3 dny )           

Kongresové 
centrum 
Praha

1000/950 16 780 000
                    

250 000     
(1000x 250 Kč)

0 250 000 */ 250 000 */

6th EURASPHALT &EUROBITUME CONGRESS

Pořadatelem tohoto kongresu je společnost Foundation Euroasphalt se sídlem v Holandsku. Lokálnim spolupořadatelem je žadatel a organizátorem společnost Guarant International.  
Kongres se koná každé 4 roky, první byl v r. 1996 ve Strasburgu, další v Barceloně, Vídni, Kodani a Istanbulu. Tématem kongresu je "Silnice - investice do našich největších hodnot", 
kterými je silniční síť jako nejsůležitější část celé veřejné infrastruktury. Cílem kongresu je zdůraznit důležitost údržby efektivní evropské silniční sítě a zároveň  důležitou úlohu výzkumu a 
vývoje. Žadatel odhaduje účast 1000 odborníků z celého světa. Odborná část kongresu potrvá 2,5 dne a uskuteční se v prostorách KCP. Společenský večer je plánován na 1.6.2016 v 
prostorách Žofína. V kongresovém sále bude probíhat vlastní odborný program + jedna paralelní sekce. Po celou dobu kongresu bude přístupná také posterová sekce (cca 180 posterů) 
a výstava. Případný grant bude použit na pronájem společenských prostor. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  
KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016 a je doporučena PCB.  
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Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

10KT/2016

Společnost pro 
dějiny věd a techniky                       

Ovocný trh 541/3                      
110 00  Praha 1

.00444758
European Society 
for the History of 

Science

prof. PhDr. 
Petr 

Svobodný, 
PhD., 

předseda 
výboru

22. - 24.9. 
2016             

( 3 dny)      
FF Univerzity 

Karlovy

700/600 3 245 000
                    

175 000     
(700x 250 Kč)

0 175 000 */ 175 000 */

7th EUROPEAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE CONFERENCE

Cílem kongresu je podpořit povědomí odborné veřejnosti o dějinách věd a techniky .Jde o kongres "nového typu". Praha dosud nikdy nehostila takovéto setkání resp. kongres, který by 
hostil inženýry, historiky nebo lékaře, studující dějiny své profese. Účelem kongresu je zároveň připravit půdu pro kandidaturu Prahy na světový kongres  dějin vědy a techniky pro rok 
2021, o který se žadatel chce ucházet na světové konferenci v Rio de Janeiro v roce 2017. Dalším cílem kongresu je představit Prahu této vědecké komunitě, která stále narůstá. Kromě 
odborného programu bude součástí kongresu výstava knih pro odbornou veřejnost, posterová sekce pro mladé vědce a dále doprovodné kulturní akce. Případný grant bude použit na 
uhrazení uvítacího programu.  Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016 a je 
doporučena PCB.  



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

11KT/2016

Česká společnost 
experimentální 

biologie rostlin, z.s.     
Viničná 5                         

128 44  Praha 2

49368371

Federation of 
European 

Societies of Plant 
Biology (FESPB) 
a European Plant 

Science 
Organisation 

(EPSO)

prof. RNDr. 
Jana 

Albrechtová, 
předsedkyně 

výboru 
společnosti

26. - 30.6.    
2016           

(5 dní)  
Clarion 

Congress 
Hotel Praha

1000/900 11 155 000
                    

250 000     
(1000x 250 Kč)

0 250 000*/ 250 000 */

PLANT BIOLOGY EUROPE EPSO/FESPB 2016 CONGRESS

Kongres organizuje ČSEBR pod hlavičkou dvou hlavních evropských organizací - FESPB a EPSO. ČSEBR je vědeckou organizací sdruženou pod Radou vědeckých společností ČR. 
Kongres se koná každé dva roky v různých evropských metropolích. Je zaměřen na vědy o rostlinách. Mezi tématy nechybí  ani problematika zabezpečení výživy lidstva, obnovitelných 
zdrojů energie nebo produkce biologicky účinných rostlinných metabolitů.  Na programu bude 14 plenárních přednášek předních světových odborníků a 28 paralelních sekcí. Na kongres 
je pozváno téměř 50 řečníků, významných vědců a profesorů univerzit z většiny evropských zemí, USA, Japonska a Austrálie. Součástí kongresu budou také plakátové prezentace a 
odborné výstavy. Počítá se s účastí renomovaných odborníků, studentů a mladých začínajících vědců z celého světa, doprovodných osob, vystavovatelů a reprezentantů firem a různých 
nakladatelství.  Velká většina účastníků stráví v Praze nejméně 5 dní, spíše ale zůstanou celý týden. Kongres je propagován na obdobných mezinárodních akcích v ČR a v zahraničí, 
inzercí v odborných časopisech a s pomocí rozsáhlé mailingové spolupráce organizací FESPB a EPSO. Součástí kongresu jsou i doplňkové akce, nabízené až do 1.7.2016. Grant bude 
použit na uhrazení uvítacího programu. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 
2016 a je doporučena PCB.  
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Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

12KT/2016

Univerzita Karlova v 
Praze                        

Ovocný trh 3-5                   
116 36 Praha 1

.00216208

 European Space 
Agency 

(Evropská 
kosmická 

agentura - ESA)

Prof, RNDr. 
Bohuslav Gaš, 
CSc.            na 

základě 
pověření

9. - 13.5. 
2016           

(5 dní )           
Kongresové 

centrum 
Praha

3500/2800 16 192 065
                    

875 000     
(3500x 250 Kč)

51 529 € 875 000 */ 875 000 */

LIVING PLANET SYMPOSIUM 2016

Pořadatelem symposia je European Space Agency (Evropská kosmická agentura - ESA) a je jeí nejrozsáhlejší akcí. Koná se jednou za tři roky. Spoluorganizátory jsou Ministerstvo ŽP, 
MŠMT a Přírodovědecká fakulta UK. Cílem symposia je  představit výsledky misí ESA pro pozorování Země v nejrůznějších oborech za uplynulé tříleté období. Symposium je nejen 
platformou pro diskusi o nově získaných vědeckých poznatcích a dalším směřování výzkumu v jednotlivých oborech, ale také významným fórem pro diskusi o přenosu nových poznatků 
do praxe. Kromě jednání v KCP je plánováno několik společenských akcí. Drtivá většina z předpokládaného počtu 3500 účastníků bude ze zahraničí. Grant bude použit na uhrazení 
uvítacího programu. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016 a je 
doporučena PCB.  
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Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

13KT/2016

CESNET, zájmové 
sdružení právnických 

osob                       
Zíkova 1903/4            

160 00  Praha 6

63839172 GÉANT

Ing. Jan 
Gruntorád, 
CSc. Na 
základě 
pověření

12. - 16.6. 
2016           

(5 dní)      
Hotel Clarion 

Praha

700/420 9 132 366
                    

175 000     
(700x 250 Kč)

0 175 000*/ 175 000 */

THE TNC 16 NETWORKING CONFERENCE

Pořadatelem tohoto kongresu je mezinárodní nezisková společnost GÉANT se sídlem v Amsterdamu, společně se sdružením CESNET. GÉANT spojuje evropské národní a vzdělávací 
networkingové společnosti zaměřující se na vybudování internetové infrastruktury.  CESNET je sdružení veřejných a státních vysokých škol a Akademie věd ČR. Provozuje a rozvíjí 
národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující zejména vysokorychlostní počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště a prostředí pro spolupráci. Důležitou 
složkou činnosti je věda a výzkum. Hlavní témata konference se budou týkat internetové infrastruktury na platformách vědeckých, manažerských i technických. Vlastní odborný program 
bude mít denně plenární jednání, panelové diskuse, pracovní skupiny a rozsáhlou výstavu. Zahájení proběhne v hotelu Clarion, oficiální společenské akce se odehrají v Rudolfinu a 
Břevnovském klášteře. Konference je tradiční akcí, která je odborníky pravidelně navštěvována. V Praze se konala již v r. 2011 a vzhledem k velkému úspěchu se sem opět letos vrací. 
Grant bude použit na pronájem společenských prostor.  Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO 
TURISMU NA ROK 2016 a je doporučena PCB.  



Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2016

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

Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

14KT/2016

Česká lékařská 
společnost J. E. 

Purkyně                
Sokolská 31            

120 00  Praha 2

.00444349
International 
Menopause 
Society IMS

Doc. MUDr. 
Tomáš Fait, 

PhD.            na 
základě plné 

moci

28.9. - 1.10. 
2016            

(4 dny) 
Kongresové 

centrum 
Praha

2000/1800 22 070 300
                    

500 000     
(2000x 250 Kč)

0 500 000*/ 500 000 */

15th WORLD CONGRESS ON MENOPAUSE

Pořadatelem tohoto kongresu je International Menopause Society, založená v r. 1978 s cílem podporovat znalosti, studium a výzkum v oblasti stárnutí žen i mužů. Společnost má sídlo ve 
Velké Británii a sdružuje členy z 68 zemí světa. Kongres přivede do Prahy přibližně 1800 zahraničních a 200 českých účastníků. Je určen pro lékaře, tedy vyšší příjmovou skupinu. 
Kongres je součástí pravidelných kongresů  IMS, pořádaných každé dva roky již více než 20 let. Bude probíhat v KCP a také zahajovací Opening Ceremony bude v těchto prostorách a 
její součástí bude kulturní program (Černé divadlo). Hlavními tématy kongresu jsou: Menopausa, Účinky hormonů, Metabolické změny stárnoucího organismu, Sexuální funkce v 
menopause a andropauze, Menopauza a kardiovaskulární systém, Menopauza a mozek, Poruchy psychiky, Zdraví kostní a svalové soustavy, Prevence karcinomu prsu. Program 
sestává z vyzvaných přednášek (plenary lecture), symposií a přihlášených přednášek vybraných vědeckým výborem kongresu. Dále jsou součástí setkání s odborníky, satelitní symposia 
členských společností a posterová sekce. 
Součástí je výstava lékařských přístrojů a prezentace farmaceutických přípravků. Jednání probíhají paralelně až v 6 sálech kongresového centra. Den před zahájením kongresu jsou 
zařazena pracovní setkání (workshopy). Propagace kongresu byla zahájena na minulém kongresu v Cancunu a je propagován také v časopise IMS - Climacteric a časopise ČMAS - 
Klimakterická medicina. Letáky jsou od května 2014 rozdávány na všech významných mezinárodních kongresech v oblasti gynekologické endokrinologie. Případný grant bude použit na 
pronájem společenských prostor. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016 a 
je doporučena PCB.              
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Název 

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

Požadovaná 
částka Kč

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

15KT/2016

GUARANT 
International                 
spol. s r.o.                              

Na Pankráci 1685/17, 
140 00 Praha 4 

45245401

World 
Association for 
Infant Mental 

Health

Ing. Luděk 
Vocílka, Ivo 

Miksa - 
jednatelé

29.5. - 2.6. 
2016           

(5 dní )             
Clarion 

Congress 
Hotel Praha - 

Vysočany

1400/1300 9 140 460
                    

350 000     
(1400x 250 Kč)

48 338 € 350 000 */ 350 000 */

15th WORLD CONGRESS of the WORLD ASSOCIATION for INFANT MENTAL HEALTH

Jedná se 15., ročník, který pořádá světová asociace pro dětské duševní zdraví. Hlavním tématem je mentální zdraví dětí v závislosti na změnách dnešního světa. Kongres je platformou 
pro setkání psychiatrů, psychologů, pediatrů a zástupců dalších souvisejících oborů Kongres bude obsahovat 15 zásadních témat v různých formách - sekce, symposia, workshopy, 
masterclasses, předkongresové mítingy apod. Součástí kongresu bude výstava. Pozváno bylo 5 klíčových řečníků. Propagace kongresu probíhá již od r. 2014 na obdobných akcích 
formou letáků, bannerů a prezentacemi během přednášek. Grant bude použit na uhrazení uvítacího programu. Žádost je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. 
MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2016 a je doporučena PCB.  
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