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Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu  (dále jen „Komise“) se sešla ke 
svému V. jednání dne 20.12.2013 v budově Nové radnice v Nové Radě v 11 hod.  
 
Přítomni byli: 
všichni členové Komise: Ing. Václav Novotný – předseda Komise, Soňa Brandeisová, Mgr. Petra 
Hartmanová (Mašková), Mgr. Jan Kalousek, Roman Petrus, Ing. Šárka Tittelbachová, PhDr. Stanislav 
Voleman, (podpisy jsou na prezenční listině). 
Tajemnice: PhDr. Jana Hudcová (OZV MHMP), za OZV MHMP: Mgr. Andrea Skorkovská. 
Komise byla usnášení schopná v počtu 7 členů. 
 
Program: 
1. Zahájení – Ing. Václav Novotný  
2. Projednání grantových žádostí v oblasti kongresového turismu pro rok 2014  
3. Projednání dalšího harmonogramu práce 
4. Různé, ukončení jednání Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti 

cestovního ruchu 
 
Po zahájení jednání a uvítání předsedou Komise Ing. Václavem Novotným probíhalo zasedání 
Komise dle daného programu.  
 
Bod 1. a 2./ V úvodu předseda Komise shrnul situaci grantů v oblasti cestovního ruchu. 
Konstatoval, že v roce 2013 nebyly z důvodu chabé kvality podaných projektů vyčerpány 
všechny finanční prostředky alokované v rozpočtu Odboru kultury, zahraničních vztahů a 
cestovního ruchu MHMP (dále jen „OZV MHMP“) pro podporu grantových projektů, a to ani 
po vypsání II. kola grantů v této oblasti. Na základě tohoto zjištění došlo ke změně v zaměření 
grantů a bylo rozhodnuto podporu směřovat do oblasti kongresového turismu. 
Dne 1.10.2013 Rada hl. města Prahy rozhodla svým usnesením 1738 z 1.10.2013 o vyhlášení 
grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2014. Ihned poté byla zveřejněna výzva 
k podávání grantů; uzávěrka pro podávání žádostí byla do 6.11.2013 do 18h. Dle Zásad pro 
poskytování grantů HMP v oblasti kongresového turismu na rok 2014 (dále jen „Zásady“)  
jsou granty jednoleté, jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hl. m. 
Prahy, musí propagovat Prahu, nesmí sloužit k vytváření zisku a jsou poskytovány v režimu 
„de minimis“. Grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 1 500 a více účastníků, 
kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a zároveň 50% z těchto účastníků je ze 
zahraničí. Výše podpory je stanovena na 250 Kč na účastníka, v celkovém objemu na jednu 
akci (kongres) maximálně 1 000 000 Kč. Incentivní podpora hl. m. Prahy je kongresům 
poskytována pouze na uhrazení části či celého finančního nákladu buď na nájem 
společenských prostor nebo na „welcome reception“. Žádat lze o příspěvek na oba výše 
uvedené účely avšak maximálně v celkové výši 250 Kč na osobu. O grant v oblasti 
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kongresového turismu mohou žádat pouze žadatelé - pořadatelé kongresů, které se budou 
konat na území hl. m. Prahy – tj. obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 
občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby církví a 
náboženských společností, vysoké školy, profesní komory. Žadatel musí mít vždy sídlo na 
území České republiky. Ve zdůvodněných případech, kdy pořadatel nemá sídlo na území 
České republiky a je možné konkrétně prokázat významný ekonomický přínos kongresu pro 
hl. město Prahu, může žádat i žadatel - organizátor příslušného kongresu. 
Po shrnutí Zásad byla Komise  seznámena s aktuálním stavem podaných žádostí o grant. 
V řádném termínu bylo podáno 9 žádostí, po termínu nepřišlo žádné podání. U 2 žádostí o 
grant nebyly splněny požadované formální náležitosti. Komise se s těmito nedostatky 
seznámila a žádosti k vyřazení vzala na vědomí. Celkový finanční požadavek zbylých 7 
žádostí přijatých v termínu činil : 4 575 000 Kč.  
Dále Komise přistoupila k posuzování a hodnocení žádostí splňujících všechny požadované 
náležitosti a k hlasování o částkách navržených jednotlivým projektům. Komise se 
jednomyslně (hlasovalo všech 7 přítomných členů Komise) shodla na návrhu doporučit 
finanční podporu žadatelům uvedeným v příloze 1 tohoto zápisu v celkové výši 4 575 000 Kč.  
 
Navržené částky a hodnocení žádostí Komisí je uvedeno v Příloze k tomuto Zápisu v rámci 
anotací k jednotlivým projektům. 
 
Grantová komise navrhuje schválené návrhy předložit Výboru, který k nim zaujme 
stanovisko  a následně pak Radě HMP resp. Zastupitelstvu HMP, kterým přísluší o 
návrzích rozhodnout.  
 
Bod 3. a 4./ Po hodnocení grantů proběhla diskuse o osudu grantů v oblasti cestovního ruchu 
a o dalším postupu při podpoře kongresového turismu v Praze. 
Předseda Komise konstatoval, že při zřejmém opakovaném nepochopení záměru grantů 
v oblasti cestovního ruchu ze strany žadatelů, není velká naděje, že by se situace v roce 2014 
změnila a že by projekty byly pro město přínosné. Smysluplněji se jeví podpora v oblasti 
kongresového turismu, kde je přínos přece jenom měřitelnější. I v této oblasti je ale nutné 
najít co nejvhodnější systém podpory. Je nutné vzít na vědomí problematiku spojenou 
s režimem „de minimis“, ziskovost  projektů, nepřímý přínos kongresů městu. Diskutovalo se 
o možnosti podpory kongresům s menším počtem účastníků (např. kol. 1000 osob), o 
možnosti zrušit systém grantů v oblasti cestovního ruchu úplně, o možnosti nevyčerpané 
peníze určené na granty využít v oblasti partnerství. 
Závěrem se členové Komise shodli na tom, že by MHMP OZV připravil návrhy na možné 
změny Zásad pro poskytování grantů HMP v oblasti kongresového turismu na rok 2014 
v rámci legislativního rámce metodiky HMP tak, aby bylo možno případně vyhlásit ještě 
jedno kolo těchto grantů pro rok 2014. Předložení tohoto návrhu Komisi je plánováno 
přibližně na konec února 2014, kdy bude svoláno další zasedání Komise a o návrzích bude 
vedena diskuze. 
Součástí tohoto zápisu je Příloha č.1 – přehled žadatelů o grant a jim navržených částek. 
 
Zapsala: PhDr. Jana Hudcová, tajemnice Komise 
 
 
                                                               

    Ing. Václav Novotný 
                                                             předseda Komise RHMP pro udělování grantů  
                                                               v oblasti cestovního ruchu 


