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

Název 
(téma)

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     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

20KT/2017

GUARANT 
International           
spol. s r.o.                              

Na Pankráci 1685/17, 
14000 Praha 4    

registrace MS Praha, 
30.1.1992 pod sp.zn. 

C 7144

45245401

International 
Commission on 

Large Dams, 
Paris, France

Ing. Luděk 
Vocílka, Ivo 

Miksa - 
jednatelé

3. - 7.7. 2017  
(5 dní) 

Congress 
Hotel Clarion 

Vysočany

1000/900 21 690 000

                    
250 000     

(1000x 250 Kč) 
pronájem 

společenských 
prostor

61 291 €

0*/                   
Komise 

doporučila 
žádost 

vyřadit z 
dalšího 

projednávání 

0*/                   
Výbor 

doporučil 
žádost 

vyřadit z 
dalšího 

projednává
ní 

GRANTY HL. M. PRAHY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU - na rok 2017

85th Annual Meeting of International Commission on Large Dams                                              (projektové inženýrství, stavba přehrad, klima)

Setkání pořádá Mezinárodní společnost pro výstavbu přehrad, vliv klimatu na již zrealizované stavby a na plánování a budoucí realizce. Jedná se již o 85. ročník a vůbec 
poprvé se uskuteční v ČR. Sejdou se zde odborníci z oborů stavitelství, inženýrství, architektury a technologií. Diskutovat se bude 9 základních témat, např. pokroky ve 
vývoji materiálů a vybavení, suvisející s výstavbou přehrad, design a inženýrství vodních přehrad, technické a socio-ekonomické dopady na stavební inženýrství, 
management a řízení staveb. Očekává se příjezd cca  1000 účastníků z celého světa. Součástí setkání bude společenský večer s koncertem v Rudolfinu a výstava. 
Důležité budou i odborné technické exkurse a studijní trasy, zaměřené na návštěvu nejvýznamnějších vodních děl v ČR.  Pořadatel, který má sídlo mimo ČR, na základě 
smlouvy pověřil organizací akce Český přehradní výbor,  který je registrovaný v ČR u MS Praha dne 1.1.2014 pod sp.zn. L/5343. O grant však žádá společnost Guarant 
International spol. s r.o., a to na základě pověření Českého přehradního výboru. PCB na žádost OZV  předložilo vyjádření Českého přehradního vyboru včetně pověření 
společnosti Guarant International spol. s r.o. k podání žádosti o grant.  Podle  ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  
KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2017 může organizátor žádat jen v případě, že  pořadatel není registrován v ČR. V tomto bodě je žádost v rozporu s 
těmito zásadami. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 138 709 EUR.  OZV navrhuje žádost k vyřazení.
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