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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 3. jednání 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 1. 2. 2023 v 13:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Jan Wolf, Martin Benda, David Bodeček, Jan Hušbauer, David Kašpar, Radmila Kleslová, Lucie Kubesa, 

Kamila Matějková, Magdalena Valdmanová, Michal Krutský (tajemník)  

Omluveni: Jiří Pospíšil (na úvod jednání), Pavel Kuře  

Hosté: Linda Klečková, Daniela Šálková, Tomáš Töpfer, Iveta Jechová, Irena Hůlová, Andrea Skorkovská, Jiří 
Richter, Lucie Čadilová, Jan Luštický, Taťána Reichelová, Michal Hurník, Jiří Sulženko, Tamara Hegerová, 
Kateřina Hakenová, Linda Svidró, Petr Janiš, Miroslav Prokeš, Yvona Kreuzmannová, Barbora Landová, 
Alice Mezková, Hana Třeštíková   

Jednání řídil: Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP       
 

 

Návrh programu: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu 

3. Schválení zápisu z 11. 1. 2023 

4. Volba ověřovatele 

5. Rekonstrukce Divadla na Vinohradech 

6. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2022 a výhled na rok 2023 

7. k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 

8. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 

9. k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury 

10. návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 za účelem financování projektů odboru 
KUC MHMP realizovaných v rámci Operačního programu Praha - pól růstu 

11. Nákup skladových, administrativních a dalších prostor Divadla v Dlouhé 

12. Návrh na udělení finančních odměn členům Komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti 
kultury a umění v rámci dotačního řízení v roce 2022 

13. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Jednání řídil Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, který 
přivítal účastníky na třetím řádném jednání Výboru v tomto volebním období. 

2. Schválení programu 

Předseda Wolf představil program jednání Výboru a vyzval členy Výboru, zda má někdo připomínky k navrženému 
programu nebo další návrhy.  
Předseda Wolf uvedl, že byl ze strany MČ Praha 3 požádán o projednání účelové dotace na rekonstrukci Domu tance, 
a proto navrhl dodatečné zařazení bodu „Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace MČ Praha 3 na rekonstrukci 
Domu tance“, a to jako bod č. 13 návrhu programu jednání, což bylo ostatními členy Výboru akceptováno. 
 

Hlasování o schválení upraveného návrhu programu: 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

3. Schválení zápisu z 11. 1. 2023 

Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 2. jednání Výboru ze dne 11. 1. 2023, jehož ověřovatelem 
byl David Bodeček, a požádal o jeho schválení. 

 
Hlasování o schválení zápisu: 
 

 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 1  SCHVÁLENO 

4. Volba ověřovatele 

Předseda Wolf navrhl jako ověřovatele zápisu z 3. jednání Výboru Jana Hušbauera, který s tímto souhlasil. 
 
Hlasování o volbě ověřovatele: 

 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

5. Rekonstrukce Divadla na Vinohradech 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru, upozornil, že se problematika rekonstrukce Divadla  
na Vinohradech řeší přibližně šest let a nyní je již vydáno stavební povolení. Předseda Wolf předal slovo doc. MgA. 
Töpferovi – ředitel Divadla na Vinohradech, který seznámil přítomné členy Výboru a hosty s aktuálním stavem 
rekonstrukce divadla, historickými souvislostmi, časovým harmonogramem, finančními náklady projektu a potvrdil, 
že nyní je projekt ve fázi, kdy je možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, což bude záviset na rozhodnutí Rady 
HMP. Zahájení prací by mohlo proběhnout na konci roku 2023 či v roce 2024 a samotná rekonstrukce by měla trvat  
2 až 2,5 roku.  

Taťána Reichelová a Michal Hurník, v zastoupení projektantů, seznámili členy Výboru a hosty prostřednictvím 
prezentace podrobněji s projektem rekonstrukce Divadla na Vinohradech. 

Předseda Wolf poděkoval za prezentaci, seznámení s aktuálním stavem rekonstrukce Divadla na Vinohradech  
a otevřel diskusi k projednávanému bodu. 

Na vyzvání předsedy Wolfa informoval doc. MgA. Töpfer – ředitel Divadla na Vinohradech, že probíhají jednání 
s Kongresovým centrem Praha ve věci dočasného působení divadla v jeho prostorách po dobu plánované 
rekonstrukce. 

Jiří Pospíšil se připojil k 3. jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. 

Předseda Wolf se dále vyjádřil k projednávanému bodu a doporučil podpořit další pokračování v projektu tak, jak je 
navrhováno. 
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Radmila Kleslová uvedla, že po podrobném prostudování projektu rekonstrukce Divadla na Vinohradech je velice 
ráda, že se k tomuto projektu přistoupilo a nyní je v pokročilé fázi. Dále požádala o možnost zprostředkování 
prohlídky prostor divadla, určených k rekonstrukci, pro členy Výboru, na což souhlasně reagovali předseda Wolf  
a doc. MgA. Töpfer – ředitel Divadla na Vinohradech. 

Bez dalších přihlášených předseda Wolf poděkoval diskutujícím a vyzval k hlasování o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. bere na vědomí 

aktuální stav přípravy investiční akce Rekonstrukce a modernizace Divadla na Vinohradech 

II. doporučuje 

radní pro oblast kultury předložit Výboru finančnímu ZHMP, Radě HMP a Zastupitelstvu HMP, návrh realizace 
investiční akce Rekonstrukce a modernizace Divadla na Vinohradech  

 

Přílohy: 

Důvodová zpráva 
 

PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

6. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2022 a výhled na rok 2023 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a předal slovo Ing. Čadilové – vedoucí oddělení zastoupení Prahy 
v Bruselu, která přítomné členy Výboru a hosty podrobněji seznámila s činností Pražského domu v Bruselu za rok 
2022 – s kohezní politikou, aktivitami ekonomické diplomacie dle tematických priorit HMP, kulturními a odbornými 
akcemi Pražského domu v roce 2022 a záměrem aktivit pro rok 2023. 

MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, poděkoval Ing. Čadilové a Pražskému domu za výbornou prezentaci 
Prahy a ČR během českého předsednictví v Radě EU, a to i s ohledem na personální obměnu, která proběhla 
v předchozím roce v Pražském domě. 

Jiří Pospíšil, jako autentický svědek, pochválil skvělou výstavu, kterou Pražský dům pořádal v Bruselu. V rámci 
předsednictví daná země vždy prezentuje své výtvarné umění v budově Evropského parlamentu v Bruselu a výstava 
Pražského domu byla v tomto srovnání kvalitativně výjimečná. 

Předseda Wolf rovněž poděkoval Ing. Čadilové a Pražskému domu za jejich činnost a prezentaci Prahy v rámci 
českého předsednictví v Radě EU a bez dalších přihlášených projednávání bodu uzavřel. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Zastoupení hl. m. Prahy při EU v roce 2022 a výhled na rok 2023 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení Výboru ZHMP 
 

PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

7. k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo Martinu Bendovi, předsedovi Komise RHMP pro udělování grantů 
v oblasti cestovního ruchu, který seznámil přítomné členy Výboru a hosty s programovými dotacemi v cestovním 
ruchu na rok 2023 – vývojem podpory cestovního ruchu od roku 2010, dílčími opatřeními a kategoriemi v programu 
podpory, změnami oproti roku 2022 a rozdělením alokovaných 20 mil. Kč. 
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Předseda Wolf poděkoval Martinu Bendovi za prezentaci, otevřel diskusi a uvedl doplňující informace k systému 
hodnocení žadatelů o dotaci v oblasti kongresového turismu. 

Radní Třeštíková poděkovala Komisi RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu za odvedenou práci  
a upozornila, že tento dotační systém reflektuje současný vývoj v této oblasti. 

Předseda Wolf navrhl samostatné hlasování k žádosti č. A 004/2023, Prague Pride z.s., s tím, že nedoporučuje 
finanční podporu projektu ze strany hl. m. Prahy, na což reagovala radní Třeštíková a požádala ostatní členy Výboru 
o podporu pro tento projekt, z důvodu přínosu v oblasti cestovního ruchu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP souhlasí s předloženým návrhem  
na poskytnutí dotace ve výši 700 000 Kč projektu s pořadovým č. A 004/2023, žadateli Prague Pride z.s.  

 

PRO: 6  PROTI: 1  ZDRŽELO SE: 3  SCHVÁLENO 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. souhlasí 

1. s předloženým návrhem na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu  
pro rok 2023, Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí, dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení 

2. s předloženým návrhem na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu  
pro rok 2023, Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, dle příloh č. 4, 5 a 6 
tohoto usnesení 

II. doporučuje 

radní MgA. Haně Třeštíkové předložit tyto návrhy k projednání v Radě hl. m. Prahy 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 5 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 6 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Důvodová zpráva 

 

PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

8. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo MgA. Sulženkovi, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, který blíže představil 
materiál R-46889 "k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023". 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. bere na vědomí a doporučuje 

Radě hl. m. Prahy schválit materiál R-46889, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 2  SCHVÁLENO 
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9. k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 
Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo MgA. Sulženkovi, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, který blíže představil 
materiál R-46903 "k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury ". 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. bere na vědomí a doporučuje 

Radě hl. m. Prahy schválit materiál R-46903 dle přílohy č. 1 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 1  SCHVÁLENO 

10. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 za účelem financování projektů odboru 
KUC MHMP realizovaných v rámci Operačního programu Praha - pól růstu 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 
Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo MgA. Sulženkovi, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, který blíže představil 
materiál R-46810 "k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 za účelem financování 
projektů odboru KUC MHMP realizovaných v rámci Operačního programu Praha - pól růstu". Předseda Wolf uvedl 
doplňující informace k žadatelům. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. bere na vědomí a doporučuje 

Radě hl. m. Prahy schválit materiál R-46810, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 

PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
 
Jiří Pospíšil se omluvil na část jednání Výboru a jednání Výboru opustil. 

11. Nákup skladových, administrativních a dalších prostor Divadla v Dlouhé 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 
Předseda Wolf uvedl podrobněji bod programu a předal slovo Mgr. Šálkové – ředitelka Divadla v Dlouhé, která blíže 
seznámila přítomné členy Výboru a hosty s popisem prostor, které jsou předmětem prodeje, vývojem nájemního 
vztahu a rozhodnutí jednoho ze dvou současných pronajímatelů v pronájmu prostor divadlu nadále nepokračovat. 
Mgr. Šálková – ředitelka Divadla v Dlouhé, uvedla, že náklady na 10 let provozu dle analýzy převyšují kupní cenu 
nemovitosti. 
 

David Bodeček se vyjádřil k projednávanému materiálu a uvedl, že bude vhodné blíže se podívat na znalecký 
posudek, cenu obvyklou v daném místě a nabídku stávajícího vlastníka. V návaznosti na aktuální stav se jeví nákup 
uvedených prostor Divadla v Dlouhé do vlastnictví HMP jako jasný krok a přijetí předkládaného materiálu podpoří. 
 

Předseda Wolf rovněž uvedl, že odkup předmětné části prostor divadla do vlastnictví HMP podporuje. 
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MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, uvedl doplňující informace k projednávanému materiálu a informoval,  
že předkládaný materiál bude dále projednáván ve Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu 
podnikání ZHMP dne 9. 2. 2023. 
 

Radmila Kleslová vznesla dotaz, z jakého důvodu se tato situace – s ohledem na propočet budoucích nákladů  
na pronájem, řeší až nyní, v době extrémního růstu cen nemovitostí, a nikoliv dříve, na což reagoval předseda Wolf 
s tím, že tato situace se řeší již několik let a dotyčný vlastník nabídky odmítal. Radní Třeštíková doplnila, že se 
vyjednávalo i o variantě odkupu prostor druhým vlastníkem, z čehož také sešlo, a teprve nyní přišla akceptovatelná 
nabídka ze strany dotyčného vlastníka. MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, uvedl, že ředitelka Šálková 
připravila řádné nájemní smlouvy před zhruba rokem a půl a až později přišla informace od dotyčného  vlastníka,  
že nemá zájem nadále pokračovat v pronájmu. 
 

Bez dalších přihlášených předseda Wolf diskusi uzavřel a vyzval k hlasování o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. doporučuje 

1. odboru HOM MHMP předložení materiálu pro jednání finančnímu výboru ZHMP a výboru pro správu majetku, 
majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

2. radním MgA. Haně Třeštíkové a Mgr. Janu Chabrovi předložení materiálu k projednání RHMP 
 

Přílohy: 

Důvodová zpráva 
Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 2  SCHVÁLENO 

12. Návrh na udělení finančních odměn členům Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury  
a umění v rámci dotačního řízení v roce 2022 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 

Jiří Pospíšil se připojil k jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. 
 

Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo MgA. Sulženkovi, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, který blíže představil 
návrh na udělení finančních odměn členům Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury  
a umění v rámci dotačního řízení v roce 2022. 
 

Jiří Pospíšil nahlásil potenciální střet zájmů, z důvodu hodnocení projektu, který se týká Werichovy vily na Kampě,  
ze strany Komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. bere na vědomí  

návrh finančních odměn členů Komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění  
v rámci dotačního řízení v roce 2022 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení 

II. souhlasí 

s předložením návrhu finančních odměn členů Komise Rady HMP pro udělování dotací hlavního města Prahy  
v oblasti kultury a umění v rámci dotačního řízení v roce 2022 dle přílohy tohoto usnesení, k projednání v Radě  
a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 

PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
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13. Projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace MČ Praha 3 

Předseda Wolf uvedl doplněný bod programu ve věci žádosti o poskytnutí účelové dotace ve výši 26 mil. Kč  
MČ Praha 3 na rekonstrukci Domu tance, aby mohla financovat zpracování projektu. 
 

MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, uvedl, že MČ Praha 3 podává v této souvislosti žádost o dotaci 
z Národního plánu obnovy, který v rámci výzvy na tzv. velká kreativní centra umožňuje i regionu Prahy zapojit se do 
této žádosti a pro Prahu je v této výzvě alokováno 330 mil. Kč, což umožní realizaci jednoho až tří projektů, které se 
do výzvy přihlásily. 
 

Mgr. Kreuzmannová – Tanec Praha z. ú., přiblížila zamýšlený projekt rekonstrukce Domu tance a upozornila,  
že současné taneční umění nemá vůbec žádné institucionální zázemí v rámci hl. m. Prahy a schválením této dotace 
hl. m. Praha vyjádří svůj zájem o tento obor. 
 

Předseda Wolf se vyjádřil k projednávanému bodu a potvrdil svou podporu projektu rekonstrukce Domu tance. 
 

Bez dalších přihlášených předseda Wolf diskusi uzavřel a vyzval k hlasování o návrhu usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP   

I. bere na vědomí  

Žádost MČ Praha 3 o poskytnutí účelové investiční dotace 

II. doporučuje 

Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 3 dle přílohy č. 1-4 
tohoto usnesení 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

 

PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

14. Různé 

Předseda Wolf se dotázal členů Výboru, zdali mají téma k projednání v bodu „Různé“. 
 

Předseda Wolf požádal MgA. Sulženka, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, aby na následující jednání Výboru připravil 
konkrétní rozpočtový návrh na finanční podporu projektů v rámci výročí úmrtí Franze Kafky v roce 2024, které Výbor 
projednával na minulém zasedání, na což reagoval MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP s tím, že toto bere  
na vědomí. 
 

David Bodeček se omluvil z účasti na jednání Výboru dne 1. 3. 2023, z důvodu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1. 
 

Bez dalších návrhů či připomínek předseda Wolf poděkoval členům Výboru a hostům, upozornil na termín 
následujícího jednání Výboru dne 1. 3. 2023, od 13:00 hod., a v 14:37 hod. ukončil jednání Výboru. 

 

 

 

 

 

Podepisovatel 

zápisu: Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
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Ověřil: Jan Hušbauer, člen Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

 
 

 

 
 

Zapsal:  Bc. Michal Krutský, tajemník Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
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Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU  
v roce 2022 a výhled na rok 2023 

 
 

Úvod 
 

Tímto materiálem předkládáme Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 

vztahy Zastupitelstva HMP pravidelnou zprávu o činnosti Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu. 

Vzhledem k volbám proběhlým v září 2022 a novému složení Zastupitelstva HMP i jednotlivých 

Výborů je do první zprávy v tomto volebním období zahrnuto obecnější představení 

Zastoupení Prahy a jeho základních agend. 

 

Zastoupení Prahy v Bruselu je reprezentací Prahy jako hlavního města i kraje, podobně 

v Bruselu funguje cca 300 kanceláří a zastoupení evropských regionů a měst. Zastoupení Prahy 

zahájilo svou činnost v r. 2002 – tedy již 2 roky před samotným vstupem ČR do EU – a jeho 

hlavním cílem je kontinuálně navazovat a kultivovat kontakty s představiteli evropských 

institucí a dalších relevantních organizací v Bruselu. Zastoupení také zajišťuje organizačně-

technický servis pro politické představitele města a zaměstnance Magistrátu hl. města Prahy, 

monitoruje vývoj legislativy EU relevantní pro HMP, vykonává analytickou činnost, připravuje 

podklady a zjišťuje potřebné informace podle potřeb hlavního města Prahy. Významnou 

agendou je Výbor regionů, Zastoupení Prahy vykonává koordinační roli pro Českou národní 

delegaci ve Výboru regionů, která je složena ze zástupců Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů 

ČR (za Prahu je členem delegace primátor HMP). Nedílnou náplní Pražského domu je trvalá 

propagace hlavního města Prahy a jejího kulturního dědictví prostřednictvím pořádání 

vlastních akcí (výstav, koncertů, přednášek, prezentací, workshopů, menších konferencí atd.). 

Akce Zastoupení jsou určeny především pro představitele a zaměstnance evropských institucí 

a významným způsobem přispívají k získávání a upevňování neformálních vazeb s jejich 

představiteli. 

 

Zastoupení Prahy v Bruselu je jako oddělení zařazeno v rámci magistrátní struktury do Odboru 

kultury a cestovního ruchu MHMP. Zastoupení má 3 systemizovaná místa, agendou 

ekonomické diplomacie se zabývá vyslaná zaměstnankyně odboru Kancelář primátora MHMP. 

 

Předkládaná zpráva o činnosti shrnuje aktivity Zastoupení v roce 2022 s důrazem na proběhlé 

předsednictví České republiky v Radě EU a výhled plánovaných kulturních i odborných akcí pro 

rok 2023. V souladu s náplní činnosti Pražského domu zpráva pokrývá rovněž agendu Výboru 

regionů, oblast kohezních fondů, komunitárních programů a ekonomické diplomacie. 
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Česká republika se ve druhé polovině roku 2022 ujala podruhé předsednictví v Radě EU. Pro 

každou členskou zemi je předsednictví velkou příležitostí a výzvou a znamená mj. možnost 

prezentovat nejen svůj program a cíle, ale také svou kulturu a historii.  

 

Zastoupení Prahy v Bruselu se na dobu předsednictví připravovalo s dlouhodobým 

předstihem. Připravilo ucelený koncept akcí, které se rovnoměrně konaly v průběhu všech 

šesti měsíců předsednictví. Prestižní období českého předsednictví se podařilo využít k tomu, 

aby se Pražský dům stal jednou z vlajkových lodí české kultury v Bruselu. Kromě pořádání 

vlastních akcí byly reprezentativní prostory historické budovy Zastoupení využity též ke 

společným akcím organizovaným s partnery na bruselské scéně (Stálé zastoupení ČR při EU, 

Velvyslanectví ČR v Belgickém království, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace), ale i pro 

spolupráci s dalšími subjekty (věda, výzkum, profesní sdružení, think-tanky…). Konkrétní výčet 

akcí a aktivit uvádíme na konci tohoto materiálu.  
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1. Evropský výbor regionů 

 

Stěžejní součástí agendy Zastoupení Prahy v Bruselu je výkon pozice národního koordinátora 

České národní delegace ve Výboru regionů. Zastoupení Prahy zajišťuje stálou komunikační linii 

mezi členy České národní delegace a Výborem regionů v odborných otázkách a poskytuje též 

organizačně-technický servis pro primátora HMP jako plnoprávného člena VR a členy delegace 

během plenárních zasedání a zasedání komisí konaných v Bruselu. Pro členy národní delegace 

připravuje analytické materiály a podklady pro jednání, pro primátora HMP zajišťuje také 

přípravu proslovů a v neposlední řadě přípravu pozměňovacích návrhů ke stanoviskům 

a usnesením Výboru regionů. 

 

Členy České národní delegace zastupující hlavní město Prahu jsou primátor Zdeněk Hřib 

(člen) a zastupitel Martin Dlouhý (náhradník), a to pro funkční období Výboru regionů 2020 - 

2025. Zastupitel Martin Dlouhý již ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 

2022 nekandidoval do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Dle čl. 3, odst. 2 Jednacího řádu Evropského 

výboru regionů funkční období člena nebo náhradníka končí mimo jiné skončením mandátu, 

na jehož základě byl jmenován. V roce 2023 by tak Rada hl. m. Prahy měla nominovat nového 

náhradníka za hlavní město Prahu. Nominace musí být posléze schválena Vládou ČR. 

 

Aktuální složení členů České národní delegace ve Výboru regionů k 31. 12. 2022 je následující: 

 

Zástupci Asociace krajů ČR  

Roman Línek  náměstek hejtmana Pardubického kraje (KDU-ČSL) 

předseda České národní delegace při Výboru regionů 

Martin Půta hejtman Libereckého kraje (STAN) 

Jana Mračková Vildumetzová zastupitelka Karlovarského kraje (ANO) 

Jaroslava Pokorná Jermanová  zastupitelka Středočeského kraje (ANO) 

Jiří Čunek zastupitel Zlínského kraje (KDU-ČSL) 

Rudolf Špoták hejtman Plzeňského kraje (Piráti) 

 

Zástupci Svazu měst a obcí ČR 

Pavel Branda místostarosta obce Rádlo (Rozumní) 

místopředseda České národní delegace při Výboru regionů 

Zdeněk Hřib primátor hl. m. Prahy (Piráti) 

Tomáš Macura primátor Ostravy (ANO) 

Radim Sršeň starosta Dolní Studénky (STAN) 

neobsazeno  

Oldřich Vlasák  zastupitel města Hradec Králové (ODS) 
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Složení náhradníků České národní delegace ve Výboru regionů k 31. 12. 2022:  

 

Náhradníci Asociace krajů ČR 

Jan Grolich hejtman Jihomoravského kraje (KDU-ČSL) 

Zdeněk Karásek  zastupitel Moravskoslezského kraje (ANO) 

Pavel Karpíšek zastupitel Plzeňského kraje (ODS) 

Arnošt Štěpánek  náměstek hejtmana Královohradeckého kraje (Piráti) 

Jiří Řehák náměstek hejtmana Ústeckého kraje (Hnutí PRO) 

Pavel Pacal  zastupitel kraje Vysočina (STAN) 

 

Náhradníci Svazu měst a obcí ČR 

Tomáš Chmela  zastupitel Slavičína (Probudíme Slavičín) 

Patrik Pizinger  starosta města Chodov (HNHRM) 

Sylva Kováčiková zastupitelka města Bílovec (Sdružení nezávislých) 

Robert Zeman  zastupitel města Prachatice (Pro Prachatice) 

neobsazeno zastupitel hl. m. Prahy  

neobsazeno  

 

V roce 2022 došlo k následujícím změnám ve složení členů a náhradníků Výboru regionů: 

• byl dokončen nominační proces hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka jako člena 

a náměstka hejtmana Královehradeckého kraje Arnošta Štěpánka jako náhradníka; 

• v návaznosti na volby do zastupitelstev obcí skončil mandát náhradníků Martina 

Dlouhého (zastupitel hl. m. Prahy) a Jana Mareše (zastupitel města Chomutov), kteří již 

svůj mandát zastupitelů neobhajovali, a člena Dana Jiránka (zastupitel města Kladna), 

který nebyl zvolen do zastupitelstva města Kladna. 

S ohledem na výsledky voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 bude probíhat nominační 

proces nového člena a náhradníků. 

 

V rámci tohoto materiálu níže uvádíme přehled důležitých jednání Výboru regionů, které 

proběhly v průběhu roku 2022: 

 

leden 2022 

25. 1.   zasedání předsednictva VR; 

26. – 27. 1.  148. plenární schůze VR; 

 

únor 2022 

1. 2.   zasedání komise CIVEX; 

3. 2.   zasedání komise NAT; 
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11. 2.   zasedání komise COTER; 

15. 2.   zasedání komise SEDEC; 

25. 2.   zasedání komise ECON; 

 

březen 2022 

2. 3.   zasedání předsednictva VR; 

3. – 4. 3.  Evropský summit regionů a měst; 

10. – 11. 3.  zasedání komise ENVE; 

29. 3.   zasedání komise CIVEX; 

31. 3.   zasedání komise NAT; 

 

duben 2022 

1. 4.   zasedání komise SEDEC; 

7. 4.    zasedání komise COTER; 

26. 4.   zasedání předsednictva VR; 

27. – 28. 4.  149. plenární schůze VR; 

 

 

květen 2022 

12. 5.   zasedání komise ECON; 

31. 5.   zasedání komise ENVE; 

 

červen 2022 

2. – 3. 6.  zasedání komise NAT; 

21. 6.   zasedání komise SEDEC; 

23. – 24. 6.  zasedání komise CIVEX; 

28. 6.   zasedání předsednictva VR; 

29. – 30. 6.  150. plenární schůze VR; 

 

červenec 2022 

8. 7.   zasedání komise ECON; 

11. – 12. 7.  externí zasedání komise COTER v Praze; 

15. 7.   zasedání komise CIVEX; 

 

září 2022 

16. 9.   externí zasedání předsednictva VR v Praze;  

22. – 23. 9.  zasedání komise ECON; 

28. 9.   zasedání komise CIVEX; 

29. 9.   zasedání komise COTER; 
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říjen 2022 

3. – 4. 10.  zasedání komise SEDEC; 

5. 10.   zasedání komise NAT; 

6. – 7. 10.    zasedání komise ENVE; 

10. 10.  zasedání předsednictva VR; 

11. – 12. 10.  151. plenární schůze VR; 

 

listopad 2022 

17. 11.  zasedání komise CIVEX; 

22. 11.  zasedání komise NAT; 

23. 11.    zasedání komise COTER; 

29. 11.  zasedání předsednictva VR; 

30. 11.  152. plenární schůze VR; 

 

prosinec 2022 

1. 12.   152. plenární schůze VR; 

7. 12.   zasedání komise ECON; 

9. 12.   zasedání komise ENVE; 

12. 12.   zasedání komise SEDEC. 

 

Fungování Výboru regionů bylo začátkem roku 2022 stále ovlivněno dozvuky pandemie 

COVID-19, v prvních měsících roku tedy probíhaly jednotlivé schůze výhradně on-line. 

Ve druhém čtvrtletí v návaznosti na aktuální zlepšené epidemiologické podmínky byly schůze 

svolávány s osobní účastí. 

 

Již od konce roku 2021 se Česká národní delegace společně s českými regionálními 

zastoupeními v Bruselu začala připravovat na předsednictví České republiky v Radě EU 

ve druhé polovině roku 2022. Zastoupení Prahy ve spolupráci s dalšími českými regiony, 

zástupci kabinetu předsedy Výboru regionů a jednotlivých komisí připravily následující seznam 

jednání, která se v době předsednictví odehrála v ČR pod organizační záštitou jednotlivých 

regionů: 

 

11. – 12. 7.  Praha zasedání Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU 

(COTER) ve spojení s konferencí Investice do dekarbonizace 

a modernizace veřejné dopravy 

9. 9. Brno zasedání politické skupiny Evropské lidové strany ve Výboru 

regionů 

15. – 16. 9. Praha zasedání předsednictva VR ve spojení s konferencí Energetická 

krize a její důsledky pro regiony a města EU a setkáním 

s velvyslanci COREPER II 
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3. – 4. 10. Brno zasedání Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, 

výzkum a kulturu (SEDEC) a konference Zapojení mládeže do vědy, 

výzkumu a inovací 

27. – 28. 10. Lednice seminář v rámci Komise pro přírodní zdroje na téma komunitně 

vedeného místního rozvoje (CLLD) a konceptu chytrých vesnic 

3. – 4. 11. Liberec zasedání Konference regionálních a místních orgánů pro Východní 

partnerství (CORLEAP) doplněné o konferenci Perspektivy 

a přenos transformačních zkušeností ve vztahu k odolnosti 

samospráv 

24. – 25. 11. Liberec jednání platformy Evropského uskupení pro územní spolupráci 

(EGTC) 

 

Účastníci daných akcí oceňovali organizačně bezchybný průběh i celou realizaci. Kromě výše 

uvedených institucionálních jednání české regiony včetně Prahy organizovaly či podpořily 

v době českého předsednictví mnohé další konference zaměřené prioritně na inovace, 

integrované teritoriální investice a další oblasti, a individuální eventy. 

 

Kromě plenárních zasedání a zasedání jednotlivých komisí dále zmiňujeme jednání Skupiny 

pro spolupráci přeshraničních regionů v rámci Výboru regionů – Cross Border Cooperation 

Group, jejímž předsedou je člen ČND Pavel Branda. Skupina funguje ve Výboru regionů od 

roku 2015 a z dalších členů a náhradníků České národní delegace se její práce pravidelně 

účastní Martin Půta, Radim Sršeň, Sylva Kováčiková, Patrik Pizinger a Robert Zeman. V roce 

2022 skupina jednala v termínech 26. 4. a 1. 12. a zabývala se především možnostmi 

financování projektů přeshraniční spolupráce a podněty k revizi Schengenského kodexu 

v návaznosti na pandemii COVID-19. Dále se skupina věnovala rozvoji nové online platformy 

s inventářem přeshraničních veřejných služeb (stále ve vývoji, aktuální verze dostupná zde 

https://cps.terrestris.de/) ve spolupráci s Evropskou komisí a podnětům na znovuoživení 

legislativního procesu ve věci návrhu nového evropského přeshraničního mechanismu, který 

má odstraňovat přetrvávající bariéry přeshraniční spolupráce i života obyvatel v příhraničí. 

 

Česká národní delegace také pokračovala v dlouhodobé spolupráci a koordinaci s kolegy ze 

Slovenské národní delegace. Kromě koordinace postupu v některých důležitých otázkách 

postupují obě delegace společně při prosazování vybraných politických stanovisek týkajících 

se především oblastí kohezní politiky. Obě národní delegace spolupracovaly i na úrovni 

národních koordinátorů a při schvalování některých stanovisek. V roce 2022 proběhla dne 29. 

června již 8. společná schůze České a Slovenské národní delegace do Výboru regionů, kde byly 

představeny priority českého předsednictví ČR v Radě EU, nově vzniklá Aliance pro dovednosti 

v automobilovém průmyslu a byla rovněž diskutována společná pozice v oblasti automotive.  

https://cps.terrestris.de/
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2. Kohezní politika  
 

2.1 Kohezní politika 

 

Zastoupení hl. m. Prahy se ve spolupráci s odborem evropských fondů MHMP podílí na 

budování pozice hlavního města Prahy v programovém období 2021 – 2027, a to nejen 

prostřednictvím odborné skupiny zřízené Radou HMP.  

 

V závěru roku 2020, přesněji 17. 12. 2020 byl usnesením Rady EU schválen víceletý finanční 

rámec EU let 2021 – 2027. Z celkové sumy VFR je určena i poměrná kvóta pro Českou 

republiku, která činí 21,44 mld. EUR. Souběžně v reakci na epidemii COVID-19 a potřebu 

financování hospodářské obnovy byl 14. 12. 2020 schválen mimořádný nástroj „Next 

Generation EU“, který v návaznosti na jednotlivé národní plány obnovy přináší další 

dodatečné finanční prostředky pro období let 2021 – 2023. V případě České republiky se 

konkrétně jedná o částku téměř 180 mld. Kč a možnost zvýhodněného úvěru až 400 mld. Kč.  

 

Pro čerpání prostředků z tohoto nástroje připravila Česká republika Národní plán obnovy, na 

základě kterého bude žádat o 7 035,7 mil. eur (179,1 mld. Kč) ve formě grantů. 42 % plánu má 

podporovat cíle v oblasti klimatu a 22 % digitální transformaci. Národní plán obnovy byl 

schválen Evropskou komisí dne 19. 7. 2021, v září 2021 Česká republika obdržela první 

zálohovou platbu ve výši 915 mil. eur. V listopadu 2022 pak ČR předložila EK první žádost o 

platbu ve výši 928 mil. eur, která se týká 37 milníků a cílů a pokrývá investice do železniční 

infrastruktury, digitálních nástrojů pro vzdělávání, reformy školních osnov apod.  

 

Oproti jiným nástrojům kohezní politiky byla většina národních plánů pro oživení a odolnost 

(včetně českého) a také cílů bohužel navrhována centrálně, aniž by byla výrazněji 

konzultována s místní a regionální úrovní správy. Centrální návrhy tak často nejsou v souladu 

s konkrétními místními a regionálními potřebami ani s jejich jedinečnými přednostmi. Pro 

potřeby HMP je Národní plán obnovy přesto zajímavým zdrojem financování projektů, a to 

především v oblasti veřejné dopravy – konkrétně investice do nízkoemisní MHD a nabíjející 

infrastruktury pro alternativní paliva (elektrická energie, vodík). Podporu při monitoringu 

dotačních výzev, konzultacích a zpracování žádostí o podporu v reakci na první výzvy 

vyhlášené v roce 2022 již poskytuje odbor evropských fondů MHMP. 

 

I přes existenci Nástroje pro obnovu a odolnost, který prostřednictvím výše zmíněného 

Národního plánu obnovy ČR přináší Praze dodatečné finanční zdroje pro investice především 

do oblasti ekologické a digitální transformace, bude HMP výhledově čelit zhoršené 

dostupnosti finančních zdrojů z fondů EU. V této souvislosti je třeba zmínit významnou roli 

Paktu svobodných měst, který se v roce 2022 dále rozrůstal a vzhledem k ruské agresi na 
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Ukrajině rozšířil své původní zaměření o cílenou pomoc ukrajinským uprchlíkům. Zapojená 

města jej využila pro aktivní sdílení know-how, poskytování humanitární pomoci Ukrajině a 

mobilizaci další pomoci pro Ukrajinu. Vedle toho Pakt dále pokračoval ve společném tlaku na 

instituce EU s cílem získat podporu pro přímé financování měst. Tento požadavek byl také 

hlavním tématem 11. přímého dialogu primátorů hlavních měst s Evropskou komisí, kde 

města spolu za podpory Eurocities diskutovala s viceprezidentem Evropské komise Fransem 

Timmermansem potřebu získat další financování z evropských zdrojů, které by města mohla 

využít na zásadní strategické projekty.     

  

Zaměstnanci Pražského domu v Bruselu byli také v častém kontaktu s diplomaty Stálého 

zastoupení ČR při EU s cílem monitorovat aktuální situaci a prezentovat priority HMP ve 

stávajícím rozpočtovém období EU. Zastoupení také průběžně komunikuje s představiteli 

Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (dále také „DG 

REGIO“), Generální ředitelství EK pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (dále 

také „DG EMPL“), popř. dalšími ředitelstvími. 

 

V roce 2022 bylo v kohezní politice dominantním tématem financování v souvislosti s válkou 

na Ukrajině a integrací osob prchajících z Ukrajiny především prostřednictvím návrhu nařízení 

FAST-CARE, které poskytuje flexibilní pomoc pro řešení důsledků vojenské agrese Ruské 

federace. Do popředí se i v této souvislosti dostávají požadavky na zjednodušení 

administrativních postupů při programování, rozpracování paušálních úhrad či 

zjednodušených možností nákladů, neboť všechny tyto oblasti přinášejí zvýšenou 

administrativní zátěž. Členské státy, regiony i města začala ve druhé polovině roku stále více 

a důrazněji upozorňovat na potřebu toho, aby politika soudržnosti podporovala dlouhodobé 

investice namísto řešení aktuálních krizí (COVID-19, válka na Ukrajině, inflace a zdražování 

apod.). 

 

Evropská komise představila v loňském roce také platformu otevřených dat o soudržnosti a 

změny zavedené pro období 2021 – 2027. Zatímco dosavadní InfoRegio je platformou pro 

novinky a oznámení, nově spuštěná platforma Kohesio je projektovou databází založenou na 

národních informacích. Kohezní platforma otevřených dat obsahuje souhrnný přehled 

investičních plánů všech regionálních a v některých případech i národních programů. Další 

novou databází je Social Innovation Match (SIM), která umožňuje vyhledávat případové studie 

a partnery v investičních oblastech ESF+, tj. iniciativy týkající se zaměstnanosti, vzdělávání a 

odborné přípravy a sociálního začleňování. Cílem této platformy je podpořit přenos a/nebo 

rozšiřování sociálních inovací v celé Evropě, případně může být platforma i prostorem pro 

hledání partnerů pro koncepci a realizaci mezinárodních projektů. 

 

V rámci politiky soudržnosti byla v roce 2022 představena nová iniciativa Nový evropský 

Bauhaus (NEB). Jejím cílem je propojení občanů, expertů, firem a institucí za účelem vytváření 
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dostupnějších a snáze přístupných míst k životu a celkové zvýšení kvality evropského bydlení, 

včetně příklonu k zelené transformaci. Myšlenka spočívá ve spolupráci s členskými státy na 

začlenění hodnot NEB do dohod o partnerství a programů a ve spolupráci s řídicími orgány na 

konkrétních výzvách pro NEB. NEB v tuto chvíli zahrnuje pilotní projekt podpory 20 malých 

obcí (méně než 100 000 obyvatel), kterým bylo poskytnuto odborné zázemí (účast odborníků, 

posouzení potřeb, vypracování projektu a plánu a plánu realizace) prostřednictvím programu 

technické pomoci. Kromě toho byla vyhlášena první specializovaná výzva na podporu projektů 

NEB pro inovativní opatření v rámci Evropské městské iniciativy. Do této iniciativy je zapojena 

i Praha aktuálně probíhajícím projektem NEB-STAR. 

 

DG REGIO v minulém roce také představilo novou jednotku REGIO.E1 jako nové kompetenční 

centrum, které se má stát administrativní kapacitou pro správu fondů EU a má věnovat 

zvýšené úsilí podpoře aktivní účasti veřejnosti na spoluvytváření kohezní politiky. Takovouto 

participaci mají aktuálně podpořit dva projekty, a to (i) EUTeens4Green, projekt zaměřený na 

mladé lidi, jehož cílem je smysluplně zapojit mládež do politiky soudržnosti, především 

v oblasti spravedlivé transformace, a (ii) Inovativní implementace principů partnerství, který 

ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má mimo zlepšení přístupu 

k informacím a konzultace s občany zapojit veřejnost prostřednictvím nástrojů jako 

participativní rozpočtování, deliberativní procesy apod. 

 

V souvislosti s přípravami a posléze průběhem předsednictví ČR v Radě EU se zaměstnanci 

Zastoupení účastnili práce různých koordinačních platforem, ať už v rámci MHMP (Komise 

Rady HMP pro předsednictví ČR v Radě EU), popř. úzce spolupracovali s ostatními českými 

organizacemi a subjekty v Bruselu. V oblasti kohezní politiky Zastoupení spoluorganizovalo 

ve druhém pololetí roku 2022 tři významné akce, konkrétně výjezdní zasedání komise pro 

politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Výboru regionů, zasedání předsednictva 

VR ve spojení s konferencí „Energetická krize a její důsledky pro regiony a města EU“ a tzv. 11. 

přímý dialog primátorů hl. měst a zástupců Evropské komise.  

 

Součástí výjezdního zasedání komise COTER, které se uskutečnilo 11. – 12. 7. 2022 v Praze, 

byla konference připravená zaměstnanci Zastoupení s tématem „Investice do modernizace 

a dekarbonizace veřejné dopravy“. Tématem 11. přímého dialogu primátorů hlavních měst 

s Evropskou komisí, který se uskutečnil 27. 9. 2022, bylo dostupné bydlení a obnova zeleně ve 

městech. Do dialogu se však promítla i aktuální situace na Ukrajině a praktická pomoc Ukrajině 

i městům postiženým uprchlickou krizí.  

 

Zaměstnanci Zastoupení Prahy rovněž kontinuálně analyzují jednotlivé legislativní návrhy 

Evropské komise a zůstávají v intenzivním kontaktu se zaměstnanci relevantních odborů 

MHMP pro potřeby vytváření pozice a strategie HMP. 
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2.2 Komunitární programy EU  

 

Komunitární programy EU (nebo také přímo řízené programy EU) jsou nástroji k prohlubování 

spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech. 

Komunitární programy jsou další možností financování projektů na území hl. m. Prahy. Na 

rozdíl od strukturálních fondů EU přerozdělovaných v rámci operačních programů (včetně 

např. pražského OP Praha – pól růstu ČR) jsou zaměřeny cíleně na specifické prioritní oblasti a 

jsou přímo řízené Evropskou komisí, případně jejími agenturami.  

 

Čerpání z těchto programů je náročnější – žadatelé musí vytvářet mezinárodní partnerství a 

konsorcia, rychleji reagovat na nově vypsané výzvy a uspět v celoevropské soutěži s dalšími 

účastníky, přičemž při vysoké konkurenci je úspěšnost těchto žádostí mnohem nižší než 

u operačních programů či programů financovaných z národních zdrojů. Úspěšné projekty mají 

navíc účetně neinvestiční charakter, do podporovaných oblastí tudíž až na výjimky nepatří 

infrastrukturní investiční projekty. Výhodou je mezinárodní přenos zkušeností, rozvoj 

mezinárodních partnerství a v neposlední řadě také fakt, že EU na takto vybrané projekty 

přispívá v některých případech až 100 % uznatelných nákladů. Vzhledem k tomu, že hl. m. 

Praha patří k bohatým, tzv. rozvinutým regionům EU, mělo by se při hledání externích zdrojů 

pro své rozvojové projekty ve větší míře zaměřit právě na komunitární programy. Asistenci 

odborům MHMP při zpracování grantových žádostí poskytuje odbor projektového řízení 

MHMP. 

 

V aktuálně probíhajícím víceletém finančním rámci EU (dále také „VFR“) 2021 – 2027 patří 

k nejvýznamnějším komunitárním programům Horizon Europe, který se zaměřuje na podporu 

výzkumu a inovací. Rozpočet programu činí 95,517 mld. € (v běžných cenách), tedy o 30 % 

více, než získal předcházející Horizont 2020. Navýšení rozpočtu odráží skutečnost, že výzkum 

a inovace zůstávají jednou z hlavních politických priorit EU. Rozpočet je rozdělen mezi tři 

hlavní pilíře a jednu průřezovou oblast programu. 

 

Novinkou programu jsou Mise, které jsou navázány na tematické klastry ve druhém pilíři, který 

se zaměřuje na globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Mise jsou 

definovány jako portfolia projektů s odvážnými a zároveň měřitelnými cíli – Praha byla 

například oslovena s nabídkou účasti v Climate-Neutral and Smart Cities Mission, jejímž cílem 

bylo najít města s ambicí stát se klimaticky neutrálním do roku 2030. Města by dostala 

poradenství na míru, získala by lepší přístup k dodatečným zdrojům financování v rámci 

komunitárních programů, získala by další technickou podporu apod. Praha se této mise 

nakonec nezúčastnila z důvodu neúměrně ambiciózních cílů, zapojená města v druhé polovině 

roku i v návaznosti na energetickou krizi způsobenou ruskou agresí na Ukrajině tuto přílišnou 

ambicióznost také aktuálně potvrzují. 

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/774/FBBHEU_out.pdf
https://horizontevropa.cz/cs/vice-programu-horizont-eropa/struktura-programu-he/informace
https://horizontevropa.cz/cs/vice-programu-horizont-eropa/struktura-programu-he/informace
https://horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/mise
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Kromě toho se s Horizon Europe pojí také nová generace Evropských partnerství, jejichž 

prostřednictvím Evropská unie v součinnosti s veřejnými i soukromými partnery podporuje 

rozvoj a implementaci programu na podporu výzkumu a inovací. Tato partnerství mají hrát 

prostřednictvím vyvarování se duplikace a fragmentace výzkumných aktivit rozhodující roli 

v dosažení strategických cílů v přechodu k ekologické, klimaticky šetrné a digitální Evropě při 

zachování odolnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu.  

  

Mezi další programy aktuálního VFR relevantní pro hl. m. Prahu patří například: 

• Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – nástroj, který podporuje (i) výstavbu 

a modernizaci projektů udržitelné dopravní infrastruktury pro rozvoj a modernizaci 

transevropské dopravní sítě, a (ii) výstavbu a modernizaci projektů udržitelné 

energetické infrastruktury, včetně přeshraničních projektů v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie. 

• Program LIFE – finanční program na podporu ochrany a obnovy životního prostředí 

a opatření v oblasti klimatu. K cílům programu patří pomáhat při přechodu na 

udržitelnější, oběhové, energeticky účinné, na obnovitelných zdrojích založené, 

klimaticky neutrální a odolné hospodářství. Ministerstvo životního prostředí coby 

národní kontaktní místo pro program LIFE finančně podporuje účast českých subjektů 

v tomto programu. Prostřednictvím národní výzvy hl. m. Praha může požádat a získat 

podporu na přípravu a spolufinancování projektů. 

• Program pro jednotný trh (dříve COSME) – primárně zaměřený na posílení a zlepšení 

fungování Jednotného vnitřního trhu. Zahrnuje podporu aktivit v oblasti 

konkurenceschopnosti podniků, ochrany spotřebitele, finančních služeb pro 

spotřebitele a konečné uživatele, tvorby politik v oblasti finančních služeb 

a potravinového řetězce. 

• Program Digitální Evropa – nový program financování EU je zaměřený na zavádění 

digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy. Jeho cílem je 

urychlit hospodářské oživení a utvářet digitální transformaci evropské společnosti 

a hospodářství, s důrazem zejména na malé a střední podniky. 

 

Od roku 2021 se výzvy ke všem jednotlivým programům zveřejňují na nových webových 

stránkách Evropské komise Funding & Tender Opportunities. U většiny je nutnou podmínkou 

pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody 

a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při 

výběru mají rovněž projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu 

rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise. 

 



15 
 

Hlavní město Praha v roce 2022 realizovalo několik projektů financovaných z komunitárních 

programů jako např. mezinárodní projekt KARMA na podporu cirkulární ekonomiky 

(financovaný z Horizon 2020, realizuje odbor ochrany prostředí MHMP), projekt UNaLab — 

Urban Nature Labs podporující implementaci strategií a opatření v oblasti městského, 

ekologického a vodního hospodářství (financovaný z Horizon 2020, realizuje odbor ochrany 

prostředí MHMP a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), projekt NEB-STAR podporující 

zpracování a poradenství při realizaci transformačních plánů měst směrem ke klimatické 

neutralitě (financovaný z  iniciativy Nový evropský Bauhaus, která je součástí programu 

Horizon Europe, realizovaný Operátorem ICT), projekt UNITES podporující rozvoj místních 

integračních strategií měst (financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu, 

realizuje odbor kultury a cestovního ruchu MHMP), projekt Stephanie zaměřený na výměnu 

zkušeností a postupů v podpoře inovací v oblasti space technologií (financovaný z Interreg 

Europe, realizoval odbor evropských fondů MHMP), projekt Finerpol zaměřený na sdílení 

zkušeností v oblasti koncepce a nastavení finančních nástrojů, zejména nástrojů podporující 

energetické úspory a energeticky efektivních opatření (financovaný z Interreg Europe, 

realizoval odbor evropských fondů MHMP).  

V oblasti komunitárních programů poskytují odborům MHMP podpůrný servis odbor 

evropských fondů (dotační monitoring a konzultace) a odbor projektového řízení (metodická 

podpora zpracování a řízení projektů). 

 

 

 

2.3 Spolupráce se zastoupeními hlavních měst a regionů hlavních měst členských 

států EU 

 

Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu je aktivním členem neformálního sdružení CCRN (Capital 

Cities and Regions Network), které zastupuje hlavní města a regiony hlavních měst členských 

států EU. Zastoupení Prahy společně s partnery již téměř 10 let pořádá odborné přednášky, 

semináře a workshopy v rámci Evropského týdne regionů a měst, který je každoročně největší 

akcí věnovanou regionální politice. V říjnu 2022 proběhl seminář „Empowered youth, better 

future in EU capital cities and regions“. Seminář s workshopem v hybridním formátu byl 

zaměřen na evropskou mládež – byly sdíleny příklady strategií měst i zástupců soukromé sféry, 

které podporují dívky v technických, vědeckých nebo IT profesích. Seminář, na kterém 

vystoupili odborní zástupci měst, se zaměřil i na oblasti jako integrace mladých uprchlíků do 

vzdělávacího procesu a podporu mladých lidí s cílem posilování aktivního občanství. 

 

Zástupce CCRN působí také v expertní skupině Evropské komise pro nařízení o společných 

ustanoveních sdílených fondů EU, v rámci které zástupci DG REGIO a DG EMPLOY diskutují 

s partnery o aktuálním stavu přijímání programů na období 2021 – 2027, revizi související 
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legislativy, aktuálních relevantních záležitostech na straně EK, řídících orgánů a příjemců i o 

nejnovějších iniciativách Komise jako Nový evropský Bauhaus. CCRN také mohla přímo vyjádřit 

obavy ohledně programu RePowerEU (síť opatření v oblasti klimatu), kde byly peníze z 

regionální úrovně přesunuty do národních plánů. 

 

Zastoupení hl. m. Prahy v rámci této iniciativy trvale prohlubuje pracovní kontakty se zástupci 

klíčových evropských měst jako je Stockholm, Berlín a spolková země Brandenburg, pařížský 

region Ile-de-France, Region Brusel – hlavní město, Amsterdam, Vídeň, Helsinky, Riga, Tallinn, 

Budapešť, Bratislavský samosprávný kraj, Zábřeh, Madrid a další. Těchto kontaktů lze aktivně 

využít například ke vzniku mezinárodních konsorcií. Ta mohou vznikat v reakci na výzvy 

komunitárních programů a společně žádat o podporu, lze je využít i ke zpracování stanovisek 

a koordinaci společných postojů v dalších oblastech (např. regulaci digitálních platforem 

nabízejících krátkodobé pronájmy), které představují palčivé problémy zejména pro hlavní 

města jako nejčastější turistické cíle. 
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3. Ekonomická diplomacie  
 

Agenda ekonomické diplomacie, která spadá pod odbor Kancelář primátora MHMP, se řídila 

Akčním plánem projektů ekonomické diplomacie hlavního města Prahy na období 2020 – 2022 

schváleného Radou HMP v listopadu 2020.  

 

Naplňování cílů ekonomické diplomacie probíhá cestou průběžné prezentace ekonomických 

témat relevantním zástupcům institucí EU a jednotlivých členských zemí, prostřednictvím 

realizace vlastních akcí hl. m. Prahy, expertních jednání a bilaterálních schůzek za účasti 

představitelů HMP. U všech projektů je kladen důraz na soulad se strategií zahraniční politiky 

a nastavením strategického směřování prezentace ekonomických témat. Rok 2022 a obzvlášť 

jeho druhá polovina byly ve znamení předsednictví ČR v Radě EU. Tomu byly přizpůsobeny 

aktivity ekonomické diplomacie, které se soustředily hlavně na organizaci akcí prezentujících 

tematické priority HMP.  

 

Pražský dům je ve spolupráci s dalšími regionálními kancelářemi a reprezentacemi v Bruselu 

tradičně pořadatelem odborných akcí a seminářů, čímž zvyšuje efekt svého působení na 

bruselské scéně a zároveň prezentuje pozice hl. m. Prahy relevantnímu publiku.  

 

Další směřování ekonomické diplomacie bude vycházet z aktuálně připravované strategie 

zahraničních vztahů HMP. 

 

 

3.1 Aktivity ekonomické diplomacie dle tematických priorit HMP 

 

3.1.1 Udržitelnost a enviromentální problematika 

 

V loňském roce se prioritní oblast enviromentálních témat objevila v řadě formálních i 

neformálních aktivit agendy ekonomické diplomacie. Období předsednictví ČR v Radě EU bylo 

velmi intenzivní a přineslo řadu příležitostí, jak prosazovat aktivní roli HMP v oblasti ekologické 

tranzice, klimatických závazků a cirkulární ekonomiky. Jednou z prvních významných 

příležitostí bylo výjezdní zasedání komise Výboru regionů COTER, které se uskutečnilo v Praze 

ve dnech 11. – 12. 7. 2022. Hlavním tématem výjezdního zasedání komise, ke kterému byla 

přidružena jednodenní konference na stejné téma, byla dekarbonizace dopravy ve městech. 

Program konference plně zajistilo HMP a kromě diskuze mezi experty z řad zástupců města, 

městských organizací, univerzit a firem se soustředil hlavně na praktické ukázky, jak mohou 

města inovovat dopravu s cílem limitovat znečištění. 
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Další významnou událostí pod hlavičkou této prioritní oblasti byl 11. přímý dialog primátorů 

hlavních měst s Evropskou komisí, který proběhl v Praze dne 27. 9. 2022 za účasti více než 

dvacítky zástupců evropských měst. Akci zahájil primátor HMP, který otevřel diskusi zástupů 

měst s viceprezidentem Evropské komise Fransem Timmermansem.   

 

Vedle těchto zásadních milníků probíhala řada neformálních aktivit na úrovni evropských 

platforem či bilaterálně s dalšími regionálními zastoupeními.  

 

3.1.2 Vesmírný výzkum 

Další důležitou tematickou oblastí je vesmírný výzkum a využití vesmírných technologií 

v konkrétních segmentech, např. v dopravě. Během loňského roku jsme zahájili předběžné 

vyjednávání s mezinárodní sítí NEREUS o přistoupení HMP. Síť sdružuje města a regiony 

zabývající se vesmírným výzkumem a nabízí intenzivní sdílení zkušeností, vzdělávání 

v aktuálních tématech a také usnadňuje navazování meziměstských partnerství pro účast 

v evropských projektech. 

 

3.1.3 Kulturní a kreativní průmysly 

Z pohledu ekonomické diplomacie je oblast kulturních a kreativních průmyslů obzvlášť 

atraktivní. Kromě průběžného aktivního informování o příležitostech pro HMP došlo 

k neformálnímu připojení do pracovní skupiny pod hlavičkou Eurocities na téma udržitelnosti 

kultury (Eurocities Task Force on Sustainable Culture). Tato pracovní skupina aktuálně 

připravuje výzvu pro společný postup měst pro udržitelnější kulturu.  

 

3.1.4 Udržitelný turismus 

Praha je připojena k výzvě „European Cities call for Action on Short Term Holiday Rentals“ s 

apelem na regulaci digitálních platforem nabízejících krátkodobé pronájmy tak, aby jednotlivé 

municipality měly přístup k potřebným datům — např. z důvodu bezpečnosti, zneužívání 

sociálních bytů pro krátkodobé pronájmy, výběru daní atd. 

 

V průběhu roku 2022 proběhla řada pracovních schůzek na úřední úrovni, v rámci kterých se 

řešil společný postup při úpravě některých ustanovení „Aktu o digitálních službách“, který 

bude podnikání v této oblasti na evropské úrovni upravovat. Města sdružená pod touto výzvou 

se v  roce 2022 setkala se zástupci Evropské komise, kde jednotně prezentovala své požadavky 

a obavy z evropské regulace. Na základě těchto diskusí došlo k přípravě a publikaci společné 

tiskové zprávy (European cities alliance on short–term rental welcomes EU Draft–

Regulation), která ocenila činnost Komise, shrnovala požadavky měst a vyjadřovala obavu 

z nedostatečné míry regulace. Pracovní jednání dále pokračují a toto téma bude rezonovat 

mezi městy i v roce 2023, kdy se očekává na evropské úrovni další posun. 
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3.1.5 Uprchlická krize a integrace 

Přetrvávající ruská agrese, která započala zkraje roku 2022, s sebou přinesla kromě řady 

bezpečnostních otázek také velmi významnou uprchlickou vlnu. Hlavní město Praha bylo 

jedním z cílů osob ukrajinské národnosti hledající bezpečí po ruské invazi. Tato bezprecedentní 

situace však ukázala významnou sílu měst a regionů a ochotu spolupracovat v mezinárodních 

otázkách.  

 

Nejintenzivnější spolupráce běžela pod hlavičkou Paktu svobodných měst, kde je HMP jedním 

ze spoluzakladatelů. Další aktivity byly koordinovány s Eurocities a také s nově vzniklou Aliancí 

pro rekonstrukci Ukrajiny (European Alliance for Cities and Regions for the Reconstruction of 

Ukraine) zřízenou Výborem regionů.  

 

 

3.2 Meziměstská spolupráce a multilaterální mezinárodní vztahy 

 

EUROCITIES 

Platforma Eurocities sdružuje evropská města a prosazuje agendu městských samospráv do 

evropské úrovně. Aktivnějším využitím této platformy je možné dosáhnout ovlivnění 

evropských témat a zároveň čerpat informace o aktuálním dění v ostatních městech a 

institucích EU. Zástupci Magistrátu jsou postupně delegováni do pracovní skupin, o kterých 

mohou dále informovat do svých příslušných odborů. Spolupráce s Eurocities je dlouholetá a 

bohatá, což v roce 2022 ukázalo zapojení Eurocities do akcí HMP (11. přímý dialog, Summit 

Paktu svobodných měst, podpora Ukrajině…), je však zájem na intenzivnější spolupráci napříč 

odbory MHMP. V roce 2023 proto proběhne řada seminářů pořádaná oddělením zahraničních 

vztahů Kanceláře primátora ve spolupráci s Eurocities určená zaměstnancům MHMP, 

příspěvkovým organizacím i městským firmám, aby se mohli seznámit s fungováním Eurocities 

a případně zjistit, zda jim mezinárodní platforma může napomoci v plnění přidělených agend. 

 

Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy ve Štrasburku 

Kongres je poradním orgánem Rady Evropy, ve kterém jsou zastoupeny místní a regionální 

samosprávy ze 47 členských států Rady Evropy. Českou republiku zastupuje sedm řádných 

členů a sedm náhradníků nominovaných Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR. 

 

Členem kongresu je od ledna 2021 také primátor Zdeněk Hřib s funkčním obdobím do roku 

2026. Zástupce Pražského domu v Bruselu koordinuje účast primátora na jednáních Kongresu 

a zároveň připravuje poklady a stanoviska. Úkolem Kongresu je především posilovat dialog a 

spolupráci národních vlád s místními a regionálními samosprávami a zpravidla formou 

doporučení řešit nejdůležitější problémy týkající se politického zájmu místních a regionálních 

orgánů. 
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Capital Cities and Regions Network (CCRN) 

Pražský dům v Bruselu je aktivním členem sdružení CCRN (Capital Cities and Regions Network), 

které zastupuje hlavní města a regiony hlavních měst členských států EU. Toto sdružení je 

platformou pro sdílení a předávaní zkušeností mezi městy. Sdílení zkušeností s dalšími 

evropskými městy a regiony probíhá i prostřednictvím delegací a regionálních kanceláří 

zastoupených v Bruselu. 
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4. Další aktivity Zastoupení Prahy při EU 
 

Stáže, pracovní cesty a návštěvy Zastoupení hl. m. Prahy při EU 

 

Pražský dům umožňuje zaměstnancům MHMP realizovat v Bruselu 4týdenní pracovní stáže. 

Všichni stážisté Pražského domu mají obecně možnost v rámci svého pobytu v Bruselu osobně 

navštívit klíčové instituce EU a seznámit se s jejich chodem, navázat přímé kontakty s jejich 

zaměstnanci a představiteli a také se aktivně zapojit do příprav akcí, které v daném období 

Zastoupení Prahy pořádá.  

 

Program stáží využívají ponejvíce zaměstnanci Odboru evropských fondů, ale i další kolegové 

z MHMP, kteří přicházejí do styku s evropskou agendou. V roce 2022 uskutečnili stáž tito 

zaměstnanci MHMP: 

 

Martina Fekiačová  odbor FON, oddělení finančního řízení a kontrol 

   (20. 04. – 18. 05. 2022) 
 

Pavlína Hubáčková  odbor PRP, vedoucí oddělení právní podpory 

(06. 06. – 01. 07. 2022) 
 

Jovana Perović sekretariát radního HMP pro oblast bydlení a transparentnosti 

(05. 09. – 30. 09. 2022) 
  

Jan Ryšavý  odbor FON, oddělení projektů 

   (10. 10. – 04. 11. 2022) 
  

Pavla Vintišková odbor KUC, vedoucí oddělení ekonomického a právního 

    (14. 11. – 09. 12. 2022). 

 

 

V letošním roce máme naplánovány stáže zaměstnanců MHMP v celkem 8 termínech. Jako 

první vykoná stáž Klára Coufalová z odboru PER – oddělení vzdělávání zaměstnanců, a dále 

kolegové z odborů FON, OCP, VEZ, RED a KUC.  

 

 

Pracovní cesty do Bruselu a ubytování v roce 2022 

 

Zastoupení Prahy v Bruselu nabízí organizační a logistickou podporu zaměstnancům HMP a 

spolupracujících organizací, kteří přijíždějí do Bruselu na služební cesty. V případě volných 

kapacit můžeme poskytnout též ubytování v budově Pražského domu.  

 

V průběhu roku 2022 jsme se zúčastnili řady koordinačních schůzek k akcím českého 

předsednictví se spoluúčastí hl. m. Prahy a v této souvislosti jsme poskytli i ubytovací kapacity 
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zástupcům pořádajících organizací. Ubytování a zázemí Pražského domu využili také 

zaměstnanci MHMP přijíždějící za pracovním programem do Bruselu. V Pražském domě byli 

v roce 2022 nad rámec schválených stáží ubytováni tito hosté: 

 

31. 1. — 2. 2. 2022 Petra Widžová, Studio Bubec – produkční schůzky související 

s organizací festivalu Parallels v gesci GHMP 

 

20. — 21. 2. 2022 Magdalena Juříková, ředitelka GHMP – pracovní jednání 

v Evropském parlamentu k pořádání výstavy „Fyziognomie 

současnosti“ 

 

19. — 21. 7. 2022 Martin Kubelka, ředitel Magistrátu HMP, Jiří Sulženko, ředitel 

odboru kultury a cestovního ruchu MHMP – představení 

Zastoupení Prahy v Bruselu a jeho agend, návštěva výstav CZ 

PRES v Evropském parlamentu a budově Rady EU 

 

12. — 13. 9. 2022 Libor Šíma, ředitel odboru dopravy MHMP, Václav Lukeš, 

specialista organizace dopravy, ODO – účast na 20. kongresu 

Evropské parkovací asociace EPA 

 

28. — 29. 9. 2022 Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu MHMP – 

účast na slavnostním zakončení výstavy „Design & 

Transformace“ v Pražském domě 

 

24. — 25. 11. 2022 Simona Rybáková, pedagožka UMPRUM – přednáška na téma 

„Inclusive Design“ v rámci doprovodného programu výstavy 

českého předsednictví „Design & Transformace“  

 

29. — 30. 11. 2022  Václav Novotný, Sekce infrastruktury IPR – účast na výroční 

konferenci sítě evropských měst a regionů pro oblast vývoje 

inovativních technologií pro místní dopravu POLIS 

 

07. — 08. 12. 2022 Tereza Tesařová a Kristina Hapková Kleinwächterová, odbor 

Evropských fondů – účast na odborném semináři Územní 

dimenze a integrované územní nástroje ve Výboru regionů. 
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5. Kulturní a odborné akce Pražského domu v roce 2022 
 

Přehled akcí proběhlých v roce 2022 

 

9. 3. Při příležitosti konání plenární schůze Výboru regionů Pražský dům uspořádal 

vernisáž výstavy Zombie Prophets, která prezentovala výtvarníky Davida 

Krňanského, Namora Namora a Julia Reichela pod kurátorským výběrem 

Milana Mikuláštíka z galerie Národní technické knihovny v Praze. Všichni 

prezentovaní umělci jsou aktivní také v rámci umělecké skupiny Black Hole 

Generation, na výstavě v Pražském domě se však prezentovali svou sólovou 

tvorbou přímo pod svými individuálními identitami. 

 

30. 3. V Pražském domě proběhl v gesci Velvyslanectví ČR seminář s odbornými 

prezentacemi na téma českého výzkumu ve sféře nanotechnologií jako projekt 

na podporu ekonomické a vědecké diplomacie. 

 

28. 4. Pražský dům se již opakovaně zapojil jako jeden z partnerů do mezinárodního 

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět – v prostorách 

Zastoupení jsme umožnili jednu řadovou projekci (21. 4. 2022) a také dne 28. 4. 

prestižní slavnostní zakončení festivalu a vyhlášení vítězného filmu za účasti 

Stálé představitelky ČR při EU Edity Hrdé. 

 

27. 4.  V prostorách galerie Pražského domu jsme uspořádali slavnostní vernisáž 

výstavy jednoho z nejvýznamnějších výtvarníků současné české scény Josefa 

Bolfa „Sense of Dysphoria Morphing into Optimism“, která představila výběr 

děl z let 2008 – 2022. Autora a jeho tvorbu plnou fantaskních světů a 

osamocených postav stižených bolestí nebo melancholií i celkový koncept 

výstavy představil kurátor Vilém Kabzan, návštěvníci měli během slavnostního 

večera možnost diskutovat o dílech přímo s autorem. O jedinečný hudební 

zážitek se postaral hudební doprovod – zpěvačka Josefína Dusk a DJ Jay North. 

 

3. 5.  S ohledem na bezpečnostní situaci ve světě Pražský dům využil pracovní cesty 

gen. Petra Pavla, bývalého předsedy Vojenského výboru NATO, a uspořádal 

besedu „Bezpečná budoucnost pro Českou republiku“, které se zúčastnili 

představitelé a zaměstnanci evropských institucí.  

 

24. 5.  Ve spolupráci s partnery – CZELO, Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu 

a Českým centrem Brusel proběhla další edice besedy Science Cafe. Jedná se o 

platformu umožňující vědcům a akademikům prezentovat výsledky své práce 
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široké veřejnosti. Tentokrát byly tématem Mikroplasty, prezentujícím byl 

Ondřej Adamovský, hlavní výzkumný pracovník v centru RECETOX – nezávislém 

ústavu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. 

 

31. 5.  V týdnu od 30. května navštívil Pražský dům v Bruselu radní pro školství, sport, 

1. 6. vědu a podporu podnikání Vít Šimral. Při té příležitosti uspořádalo Zastoupení 

Prahy v Bruselu 2 prezentace určené zaměstnancům EU institucí – dne 31. 5. na 

téma městský inovační ekosystém a 1. 6. na téma moderní školní 

infrastruktura. 

 

4. 6. Prostory Pražského domu byly v rámci spolupráce s Českou školou bez hranic 

zapůjčeny pro dětské divadelní představení. Na programu bylo hudební pásmo 

„Dědečku, prosím, písničku“ divadla TyJáTr. 

 

12. 6. Zastoupení Prahy v Bruselu od počátku svého působení podporuje krajanský 

spolek Beseda. Dne 12. 6. 2022 proběhlo v Pražském domě na pozvání 

krajanského spolku promítání filmu Terezínští hrobaři k připomenutí 80. výročí 

lidické tragédie. Pozvání přijala producentka České televize Martina Šantavá, 

v jejímž týmu film vznikl. 

 

21. 6. Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Belgii a zastoupením CzechTrade a české 

podnikatelské reprezentace CEBRE byla v prostorách Pražského domu 

uspořádána prezentační a networkingová akce pod názvem „Smart City and 

Intelligent Mobility Solutions“. Přístup hl. m. Prahy a jeho inovativní řešení 

představil Jaromír Beránek, předseda Výboru ZHMP pro inteligentní dopravu a 

Smart City. Mezi účastníky za belgickou stranu byli zástupci federální vlády, 

regionálních vlád, municipalit, bruselských, vlámských i valonských asociací na 

podporu exportu, investic a inovací, a zástupci firem v oboru Smart Cities a ITS. 

 

29. 6. První oficiální akcí českého předsednictví, kterou připravil Pražský dům, byla 

vernisáž výstavy Čestmíra Sušky a Michala Škody „Mentální prostor, mentální 

krajina“ dne 29. 6. 2022. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií hlavního města 

Prahy, kurátorkou byla ředitelka GHMP Magdalena Juříková. Oba autoři mají 

mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Pracují 

s abstraktní formou, která byla prezentována ve formě kreseb a objektů. 

 

4. —13. 7. V první polovině července Pražský dům ve spolupráci se SZ ČR při EU hostil 

úvodní recepce českého předsednictví pro jednotlivé výbory, kterých se 

zúčastnili i gesční ministři české vlády. Šlo o slavnostní setkání Politického a 

bezpečnostního výboru COPS, Výboru stálých zástupců COREPER I., Rady pro 
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hospodářské a finanční záležitosti ECOFIN, Kohezní a EU fondy a setkání 

vědeckých attaché ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro vědu a výzkum 

CZELO.  

V zahradě Pražského domu byla po dobu slavnostních recepcí umístěna 

krátkodobá exteriérová instalace „ROBOT: Born in Czechia, known all over the 

world“ připomínající spisovatele Karla Čapka a světový úspěch Čapkovy 

vizionářské divadelní hry R.U.R. Panelovou výstavu připravil Památník Karla 

Čapka ze Staré Huti u Dobříše. 

 

14. 7.  Pražský dům byl partnerem akce „Kreativní průmysly: Češi inspirují Evropu“, 

kterou pořádalo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU a poslankyně 

Evropského parlamentu Martina Dlabajová. Na konferenci vystoupili zástupci 

kreativního centra KUMST Brno, Kreativního Brna, Kreativní Prahy a Centra 

kreativního průmyslu a podnikání na Fakultě multimediálních komunikací 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UPPER). Akce se zúčastnili zástupci EK, do jejíž 

agendy spadá Nový evropský Bauhaus a kreativní průmysly, zástupci dalších 

evropských států a regionálních sítí. 

 

14. 7.  V prostorách Evropského parlamentu uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy 

českého předsednictví "Fyziognomie současnosti". Výstavu, kterou realizovala 

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Evropským parlamentem zahájil 

ministr kultury ČR Martin Baxa. 

Jedinečná výstava představila současné české umění ze sbírky Evropského 

parlamentu i díla zapůjčená přímo od autorů. Výběr ukázal širokou škálu děl 

využívajících figurativní zobrazení jako reflexi současného světa. 

Díla Daniela Balabána, Pavla Duška, Patricie Fexové, Anny Hulačové, Jakuba 

Janovského, Krištofa Kintery, KW, Evy Koťátkové, Tadeáše Kotrby, Dominika 

Langa, Jana Merty, Jiřího Petrboka, Ivana Pinkavy, Daniela Pitína, Kateřiny 

Vincourové a Josefa Žáčka byla k vidění v budově Altiero Spinelli do konce 

českého předsednictví. 

 

6. 9. Za podpory hl. m. Prahy proběhlo v bruselském divadle KVS představení 

Dejvického divadla „Elegance molekuly“. Hra jednoho z nejúspěšnějších 

současných českých dramatiků Petra Zelenky pojednává o genezi a 

dramatickém vývoji léků proti AIDS vyráběných v českých laboratořích. Objev 

českého chemika Antonína Holého zachraňuje miliony životů díky společnému 

úsilí tří vědců, z nichž jedním je belgický virolog Eric De Clercq z KU Leuven. 

 

7. 9. — 28. 9. Stěžejní akcí kulturního doprovodného programu českého předsednictví byla 

výstava Design & Transformace / Příběhy českého designu 1990 – 2020, kterou 
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realizovala Vysoká škola uměleckoprůmyslová ve spolupráci s Moravskou 

galerií v Brně. Zastoupení Prahy v Bruselu bylo jedním z hlavních partnerů 

výstavy a vytipovalo též lokalitu pro umístění hlavní části výstavy – Design 

Museum Brussels v lokalitě Heysel poblíž Atomia, kde si ji návštěvníci mohli 

prohlédnout až do konce předsednictví. Pražský dům hostil po dobu měsíce září 

část výstavy nazvanou Česká krajina, která byla jako součást festivalu Brussels 

Design September umístěna do galerijních i exteriérových prostor Pražského 

domu.  

Hlavní část výstavy představila produkci 12 firem prezentující historii i 

současnost českého designu, jeho vize a aktuální témata včetně ekologie, 

inkluze, vztahování k tradici a vazeb na průmyslovou výrobu (zastoupené 

firmy: Škoda Auto, TON, Linet, Botas, mmcité, Český porcelán, BOMMA, 

Amanita Design, Průša, Strážnický modrotisk, Textile Mountain, Unique Client). 

V exteriéru muzea byla umístěna site specific instalace firmy mmcité (městský 

mobiliář). Instalaci exponátů architektonicky zpracovanou Michalem Froňkem 

a Jiřím Pelclem doplnily autorské fotografie a šest nově natočených 

animovaných dokumentů vzniklých ve spolupráci UMPRUM a AMU pod 

vedením Michaely Režové.  

V interiéru Pražského domu byla umístěna kinetická instalace studentů a 

absolventů UMPRUM pod vedením Terezie Lexové a Štěpána Smetany 

představující výběr nejzajímavějších studentských prací, site specific instalace z 

českého skla a fotografické a filmové představení celého výstavního projektu 

Design a transformace – autorské fotografie představující ikonické produkty 

firem zastoupených na výstavě. Historický sál Pražského domu doplnil originální 

lustr Herbarium světově uznávané firmy Lasvit, zahradu ozvláštnil městský 

mobiliář v podobě květináčů firmy mmcité. Na výstavu poutal neon před 

Pražským domem a výlepy v oknech hlavní fasády. Doprovodný program je 

zmíněn u konkrétních termínů níže. 

 

12. 9.  Při příležitosti českého předsednictví proběhlo v Pražském domě v gesci 

Stálého zastoupení ČR při EU setkání právních poradců, zástupců Evropské 

komise a Generálního sekretariátu Rady spojené s přednáškou soudce 

Evropského soudního dvora Jana Passera „Upcoming institutional reforms and 

a digest of the recent case law”. 

 

17. — 18. 10. Víkend 17. – 18. 9. 2022 byl ve znamení historie. Pražský dům dostal příležitost 

zapojit se do místních „Heritage Days“, jehož poslední ročník byl poprvé 

otevřen též pro tzv. regionální ambasády. Akci organizuje urban.brussels 

(Regional Public Service Brussels Urbanism and Heritage) a má v Bruselu 

mimořádnou popularitu. Koná se pravidelně již od roku 1989 a každý rok přiláká 
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tisíce zájemců a obdivovatelů historických domů a jejich interiérů. Prostory 

Pražského domu navštívily během víkendu stovky hostů. 

 

20. 9. Ministerstvo spravedlnosti ČR a SZ ČR při EU ve spolupráci s Evropskou komisí 

v Pražském domě uspořádaly workshop na téma Mezinárodní ochrana 

dospělých osob, které bylo jednou z priorit CZ PRES. V rámci workshopu 

proběhla diskuse k plánované legislativní iniciativě EK a byla představena 

chystaná příručka k Haagské úmluvě z roku 2000. 

 

27. 9.  V Pražském domě se konala akce na podporu agentury EUSPA. Tématem 

setkání určeného pro představitele a zaměstnance EU institucí byl evropský 

vesmírný program a role agentury EUSPA v podpoře EU priorit v této oblasti. 

Večer doplněný o odborné prezentace pořádala agentura EUSPA, SZ ČR při EU, 

Ministerstvo dopravy ČR a Pražský dům v Bruselu. 

 

29. 9.  Prostory Pražského domu byly zapůjčeny pro slavnostní večer organizovaný SZ 

ČR při EU a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu. Večer se konal 

v předvečer odborného workshopu na téma „Farmaceutická strategie pro 

Evropu – implementace, úspěchy, výzvy“. 

 

2. 10. V termínu 2. 10. jsme v Pražském domě umožnili konání valné hromady 

Krajanského spolku Beseda. Po jejím skončení proběhlo společenské setkání 

krajanů doplněné o četbu z knihy „To je on“ Mileny Štráfeldové věnované 

surrealistické malířce Toyen, od jejíhož narození uplynulo v září 120 let. 

V programu vystoupila herečka Milena Steinmasslová. 

 

5. 10. Česká podnikatelská reprezentace CEBRE (sdružení reprezentující 

Hospodářskou komoru ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederaci 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) uspořádala v Pražském domě 

ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Belgickém království seminář na téma 

výstavby fotovoltaických elektráren a infrastruktury nabíjení elektromobilů s 

prezentací Zelené dohody v podání zástupců Evropské komise a Evropského 

parlamentu. 

 

11. 10. Pražský dům uspořádal vernisáž výstavy současného umění CO–EXIST ve 

spolupráci s Asociací galerií současného umění. Projekt volně navazoval na 

mezinárodní festival SUMO, jehož 3. ročník proběhl v Praze v září. V Bruselu pod 

kurátorským výběrem Richarda Bakeše prezentovali své práce současní čeští 

autoři Jakub Choma, Miroslava Večeřová, Jiří Thýn, Anna Hulačová, Daniel 

Vlček a skupina DUNA. Téma výstavy reflektovalo aktuální trendy a naznačilo 



28 
 

proměnu vnímání nové přítomnosti a lidské vzájemnosti v kontextu nedávných 

událostí, které se významně propsaly do umělecké tvorby. 

 

19. 10. V historickém sále Pražského domu v Bruselu proběhl koncert v podání 

hudebníků HAMU – Hudební a taneční fakulty AMU ve složení Leoš Čepický – 

housle, Petr Nouzovský – sólové violoncello, Bohuslav Bondarenko – viola, 

Natálie Toperczerová – viola a Irvin Venyš – klarinet. České hudebníky doplnila 

klarinetistka Hajeong Yeo z Královské konzervatoře v Bruselu. V programu 

zazněly skladby Karla Husy, Bohuslava Martinů, Gideona Kleina a Františka 

Vincence Kramáře. Koncert měl u bruselského publika mimořádný ohlas. 

 

22. 10.  V pátek 22. října se hlavní sál Pražského domu proměnil v divadlo. Bylo nám 

potěšením hostit prestižní Divadlo ALFA, které během festivalu Týden české 

loutky pobavilo děti i dospělé nesmrtelným příběhem Tří mušketýrů. 

Festival byl součástí oficiálního kulturního programu českého předsednictví v 

Radě EU 2022 a během programu se rovněž představilo pražské Divadlo Spejbla 

a Hurvínka – jejich vzpomínková hudební revue ve francouzštině zakončila celý 

festival. Představení DSH bylo zároveň první od světového loutkového festivalu 

pořádaného Théâtre Royal du Péruchet v rámci EXPO 58.  

 

25. 10.  V průběhu trvání výstavy Design & Transformace v Design Museum Brussels 

jsme byli intenzivně propojeni na doprovodný program výstavy a umožnili tak 

další propagaci celého projektu. Dne 25. 10. jsme v Pražském domě uspořádali 

přednášku „Craft Revival in the Czech Contemporary Design“ historičky umění 

Lady Hubatové Vackové. 

 

3. — 6. 11. Ve dnech 3. – 6. 11. 2022 proběhla jedna z výrazných akcí českého 

předsednictví, festival o umění ve veřejném prostoru Parallels. Festival byl 

součástí programu oficiálního kulturního programu ČR k předsednictví, 

pořadatelem byla GHMP a spolupořadateli Festival m3/umění v prostoru a 

Landscape Festival. Festival postupně navštívil vybraná evropská města – 

Berlín, Bratislavu, Brusel, Lodž a Vídeň. V Bruselu byl místem konání prostor 

Gare Maritime, kdysi největší evropské železničního nádraží pro přepravu zboží. 

Historií tohoto prostoru se pro svou uměleckou intervenci inspiroval Tomáš 

Moravec, který v přilehlém parku vytvořil site–specific instalaci. Výsledkem byl 

jeho Nouzový radarový odražeč, trojice sochařských objektů, které sloužily jako 

kotevní body virtuálního sdělení. Nad každým z nich se v rozhraní rozšířené 

reality vznášel rotující text – pomocí mobilních zařízení se dal dekódovat a 

dotvořit kontakt ke komunikaci vzdálených center. 
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V prostoru Gare Maritime byl zároveň instalován kontejner s uměním, kde 

návštěvníci mohli shlédnout výstavu „Z galerie ven!“.  

Hlavním festivalovým dnem byla sobota 5. 11., kdy se uskutečnila komentovaná 

prohlídka s Tomášem Moravcem, ředitelem Galerie Jaroslava Frágnera Danem 

Mertou a Marií Foltýnovou z GHMP. Součástí programu byla též módní 

přehlídka „We are Next Brussels“, která byla připravena ve spolupráci s týmem 

návrháře Lukáše Spilky, absolventa pražské UMPRUM a Královské akademie 

Antverpy za doprovodu DJ Pierra Urbana. Právě z Antverp pocházela řada 

prezentovaných modelů, které přispěly ke špičkové úrovni akce i vysoké 

návštěvnosti.  

 

10. 11.  Dalším doprovodným programem výstavy Design & Transformace byl 10. 11. 

celodenní workshop na téma písmo a kaligrafie a večerní přednáška o 

typografických knihách. Obě akce proběhly v Pražském domě. Přednášejícími 

byli Radek Sidun, prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Petra 

Dočekalová. 

 

14. 11.  Jako partner akce Evropské dialogy Václava Havla hostil Pražský dům 

panelovou diskusi spojenou se společenským večerem. Evropské dialogy 

Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevřít a vést 

diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k 

evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Tento ročník bruselských 

Evropských dialogů se konal s tématem: Demokracie a nová geopolitická 

situace v Evropě: jak změnila ruská válka proti Ukrajině evropské myšlení? 

Debatu moderoval ředitel Knihovny Václava Havla v Praze Michael Žantovský, 

mezi hosty byli Jan Lipavský, Ministr zahraničních věcí ČR, Stefano Sannino, 

Generální tajemník Evropské služby pro vnější činnost, David McAllister, 

Poslanec Evropského parlamentu a další. 

 

15. 11. Pražský dům uspořádal k výročí 17. listopadu jazzový koncert hudebníka a 

kytaristy Rudyho Linky. Organizátor jednoho z největších festivalů v Evropě 

Bohemia Jazz Fest vystoupil v Bruselu se svým programem pro představitele a 

zaměstnance evropských institucí, zástupce zahraničních regionů a členy 

diplomatického sboru. 

 

22. 11. V prostorách Zastoupení proběhla večerní recepce zástupců členských států EU 

v Horizontální pracovní skupině pro kybernetické otázky Rady EU a zástupců 

spojenců NATO ve Výboru pro kybernetickou obranu NATO. Cílem akce bylo 

propojit obě skupiny, které se ve výše uvedených organizacích zabývají 

otázkami kybernetické bezpečnosti, obrany a diplomacie a významně tak v 
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kybernetické oblasti přispět k naplnění průřezové předsednické priority CZ 

PRES, kterou je užší spolupráce EU – NATO. 

 

28. 11.  V rámci českého předsednictví proběhla v Pražském domě v gesci ESIWA 

(Enhancing Security Cooperation in and with Asia) a SZ ČR při EU panelová 

diskuse na téma možné užší spolupráci mezi EU a indicko-pacifickým 

regionem. Akce s názvem „Security in the Indo-Pacific: Exploring Prospects and 

Challenges for Enhancing Cooperation with the EU“ byla určena účastníkům z 

institucí EU, diplomatických zastoupení Indo–Pacifiku a členských států EU v 

Bruselu a také renomovaným vědcům v této konkrétní oblasti. 

 

29. 11. Ve spolupráci s bilaterální ambasádou se v Pražském domě konalo setkání 

Rotary Clubu, jehož účastníkům shrnul velvyslanec Pavel Klucký priority 

českého předsednictví. 

 

30. 11.  Závěrečnou výstavou českého předsednictví v Pražském domě byla přehlídka 

kreseb, maleb a koláží Milana Kunce „Global Future“, která byla připravena ve 

spolupráci s Kampusem Hybernská a kurátory Filipem Kazdou a Michalem 

Štochlem. Díla Milana Kunce neztrácí na aktuálnosti a zneklidňují i současného 

diváka. Především kresba odhaluje samotný základ jeho myšlení, jeho nadhled 

a celoživotní schopnost reagovat na okolní dění. Výstava Global Future volně 

navázala na velkou výstavu retrospektivního charakteru Za hranicí 

představivosti, kterou uspořádal Kampus Hybernská v roce 2021.  

 

5. 12. V Pražském domě proběhlo slavnostní ukončení mezinárodní konference 

Český sen věnované současné české literatuře. Akci pořádalo Centrum 

bohemistiky univerzity ULB v Bruselu. 

 

6. 12. Prostory Pražského domu byly zapůjčeny na slavnostní setkání k tématu 

spolupráce EU – NATO v gesci Stálého zastoupení ČR při EU. Hosty akce z řad 

velvyslanců COPS a NAC uvítala Stálá představitelka ČR v Politickém a 

bezpečnostním výboru Jitka Látal Znamenáčková. 

 

7. 12. Jednou z posledních akcí českého předsednictví v Pražském domě bylo setkání 

Trade Policy Teams, které v Pražském domě pořádalo SZ ČR při EU. Závěrečná 

recepce týmů obchodní politiky a celní unie byla využita ke zhodnocení pokroku 

CZ PRES v této oblasti. Akce se zúčastnili převážně zástupci členských států, dále 

zástupci Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. 
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8. 12. V Pražském domě proběhlo setkání organizované Hospodářskou komorou ČR 

a Evropským hospodářským a sociálním výborem provázané na jedno 

z důležitých témat CZ PRES – revizi obalové direktivy. Akci pro zástupce EU 

institucí zahájil viceprezident HK ČR Tomáš Prouza a stálá představitelka ČR při 

EU Edita Hrdá. 

 

13. 12.  Pod záštitou ministra pro evropské záležitosti České republiky Mikuláše Beka se 

konala celodenní konference na téma inovací prizmatem českých regionů 

s názvem Inovační rozmanitost v českých regionech: české osvědčené postupy 

a zkušenosti v různých aspektech inovací. Konference se zaměřila na inovační 

ekosystém založený na spolupráci v regionech ČR především prostřednictvím 

napojení inovačních center po celé ČR a jeho vazby na evropskou úroveň. Cílem 

bylo prezentovat inovativní postupy, příležitosti a výzvy, a upozornit na přínos 

inovací k ekonomickému rozvoji a soudržnosti regionů. Dopolední program 

představil perspektivu politiky, zatímco odpolední program zdůraznil praktické 

a osvědčené postupy z českých regionů. Organizátorem konference byl 

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Libereckým krajem, hl. m. Prahou, 

Plzeňským krajem, Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, 

Zlínským krajem a Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v 

Bruselu (CZELO). 

 

13. 12.  V bruselském kulturním centru Bozar proběhl slavnostní závěrečný koncert 

českého předsednictví, který zakončil kulturní přehlídku České republiky 

v Bruselu. Ve dvou sálech Bozar vystoupili Beata Hlavenková a Kapela Snů, 

Marcel Bárta a Vertigo a Radek Baborák se svým Baborak Ensemble. Společně 

na podiu přivítali stipendisty akademie MenART.  
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6. Záměr aktivit pro rok 2023 
 

Pražský dům má na rok 2023 v plánu realizovat řadu aktivit k podpoře hlavního města Prahy i 

k jeho kulturní prezentaci a propagaci. Program je stále průběžně upravován a doplňován, níže 

ve stručnosti zmiňujeme konkrétnější projekty a aktivity: 

 

— v polovině ledna již proběhlo ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU oficiální 

zakončení českého předsednictví – slavnostní večer byl poděkováním všem, kteří se 

podíleli na úspěšném zvládnutí předsednictví. V Pražském domě proběhl koncert a 

recepce, kterou zajistil Národní tým kuchařů z Asociace kuchařů a cukrářů ČR; 

 

— 24. 1. jsme uspořádali Novoroční koncert v podání Olsiho Leky (violoncello) a 

Vladimíra Bukače (viola), špičkových hudebníků, kteří oba působí v roli profesorů na 

Královské konzervatoři v Bruselu. Hosté koncertu si mohli poslechnout díla J. S.  Bacha, 

G. Rossiniho, L. van Beethovena, W. Lutoslawskiho a G. F. Handela; 

 

V letošním roce připravujeme následující výstavní projekty (se zohledněním termínů 

plenárních schůzí Výboru regionů): 

 

— výstava „Černobílá“ (vernisáž 8. 2. 2023), kurátorkou výstavy bude Lenka Lindaurová, 

prezentované autorky – Daniela Baráčková (video), Markéta Bartošová (reliéfní 

objekty), Eva Eisler (objekty, instalace), Anna Hulačová (objekt), Lucie Jindrák 

Skřivánková (malba), Vladimíra Klumparová (sklo), Jimena Mendoza (fotokoláže), 

Alice Nikitinová (obrazy), Míla Preslová (fotografie), Katarína Szanyi (obrazy); 

 

— výstava malířky Veroniky Holcové (vernisáž 15. 3.), kurátor Vilém Kabzan; 

 

— výstava věnovaná abstrakci – autoři Petr Dub, Alžběta Říhová (vernisáž 19. 4.), kurátor 

Milan Mikuláštík z Galerie NTK; 

 

— velkým projektem letošního roku je připravovaná secesní výstava ve spolupráci 

s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, která bude součástí roku „Art Nouveau“ 

v Bruselu organizovaném Regionem Brusel – hlavní město, vernisáž plánujeme na 

termín 24. 5.; 

 

— 5. července 2023 v Bruselu představíme výstavu autorů Davida Radoka, Josefa 

Kroutvora a Ivana Theimera na téma divadlo a moře – půjde o kresby a bronzové 

předměty; 
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— září bude tradičně věnováno designu – Pražský dům se již řadu let aktivně účastní 

největšího festivalu designu v Bruselu „Brussels Design September“. Rádi bychom 

opět spolupracovali s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou – ateliérem 

produktového designu; 

 

— do konce roku 2023 představíme další 2 výstavy, předběžně mj. Jiřího Petrboka. 

 

V letošním roce se jako Zastoupení Prahy rovněž účastníme nového festivalu Sculptura, za 

Českou republiku byli vybráni k účasti autoři Benedikt Tolar a Kateřina Komm, slavnostní 

zahájení proběhne 10. 2. 2023 v Gare Maritime. 

 

Jsme rovněž v jednání s organizátory festivalu Jeden svět o lidských právech, již tradičně je 

Pražský dům partnerem festivalu a v letošním roce v našich prostorách opět proběhne 

slavnostní zakončení celého festivalu (27. 4. 2023). 

 

Po nepřetržitém více než 20letém provozu Zastoupení Prahy v Bruselu je rovněž zapotřebí 

plánovat nezbytné opravy a investice do budovy a jejího technického vybavení s cílem 

zachovat vysoký standard pro hosty našich akcí, v některých případech realizovat úpravy 

s ohledem na nutnost splnit platné belgické normy (renovace kotelny – výměna kotlů, 

instalace bezpečnostních dveří). Všechny plánované práce budou konzultovány a realizovány 

ve spolupráci s odborem služeb MHMP, který má v gesci správu všech magistrátních budov. 

 

 

  



34 
 

Fotogalerie 
 

 
 

Slavnostní zahájení výstavy „Mentální prostor, 
mentální krajina“ primátorem Zdeňkem Hřibem 

Setkání České národní delegace ve Výboru 
regionů s ministrem pro místní rozvoj 

Prezentace českých regionů na půdě Výboru 
regionů 

Setkání České národní delegace při Výboru 
regionů 

Módní přehlídka ve spolupráci s Českým centrem 
v Gare Maritime 

Výstava Design & Transformace ve spolupráci s 
UMPRUM 
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Prezentace českých regionů ve Výboru regionů u 
příležitosti Předsednictví ČR Radě EU 

Evropské dialogy Václava Havla 

Evropské dialogy Václava Havla Výstava Milana Kunce v Pražském domě 

Koncert Rudyho Linky Konference Inovační rozmanitost v českých 
regionech 



Programové dotace 
v cestovním ruchu 
na rok 2023

Mgr. Martin Benda
předseda Komise RHMP pro udělování grantů 
v oblasti cestovního ruchu

1. února 2023



*/  předběžný údaj –částka doporučená Komisí

Vývoj podpory cestovního ruchu
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Kč

Individuální účelové dotace Partnerství Programové dotace Celkem



ruchu
Do roku

Program podpory cestovního ruchu
Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí

 pro uzavřené vícedenní asociační kongresy / konference realizovaných výhradně pro odborné publikum

 upřesnění formulace pro jaké formáty není Opatření I. určeno

• není určeno pro výstavy (s výjimkou uzavřených doprovodných výstav k danému

kongresu / konferenci), veletrhy a podobné formáty, včetně jakýchkoliv současně s

nimi probíhajících eventů spadajících do oblasti MICE

• ponechána možnost realizace v hybridním formátu

Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem 
 na projekty významných akcí konaných na území hl. m. Prahy s přínosem pro příjezdový cestovní ruch,

potenciálem zvýšit kvalitu turistické nabídky, zvýšit prestiž Prahy v tuzemsku i zahraničí s přesahem do

budoucna nebo vygenerovat návštěvnost bonitní tuzemské a zahraniční klientely

 není určeno na akce z oblastí, pro které HMPvyhlašuje jiné dotační programy, není na jednodenní akce,

výstavy, prodejní a kontraktační veletrhy a podobné formáty

 dotace není určena na realizaci účelu v plně virtuální podobě

 je poskytována ve dvou kategoriích



ruchu
Do roku

I. Podpora asociačních kongresů a konferencí
kategorie I. A
 minimálně 500 registrovaných účastníků, kteří se zúčastní prezenčně a současně stráví v Praze min.

jednu noc a alespoň 30% z nich bude ubytováno v HUZ na území HMP

 max. výše dotace na jednoho účastníka kongresu 450 Kč a na jeden kongres celkem 2 000 000 Kč

kategorie I. B
 200 - 499 registrovaných účastníků, kteří se zúčastní prezenčně a současně stráví v Praze minimálně

jednu noc a alespoň 30% z nich bude ubytováno v HUZ na území HMP

 max. výše dotace na jednoho účastníka kongresu 300 Kč a na jeden kongres celkem 149 700 Kč

Dotaci lze použít na:
 úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových / konferenčních prostor, kde bude event fyzicky

probíhat, včetně příslušných služeb (min. 60 % musí být použito na čistý nájem prostor a max. 40 %

může být použito na úhradu služeb přímo spojených s pronájmem prostor)

 úhradu nájmu společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program prezentující

HMPjako hostitelské město



ruchu
Do roku

Změny oproti roku 2022
 navýšení částek za registrovaného prezenčně se účastnícího delegáta

 v kategorii I.Aze 400 na 450 Kč

 v kategorii I.B z 250 Kč na 300 Kč

 zvýšení max. výše podpory na kongres / konferenci pro kategorii I.B z 124 750 Kč na 149 700 Kč.

Limit 2 000 000 Kč v kategorii I.Azůstává

 upřesnění formulace pro jaké formáty není Opatření I. určeno

 povinná podlicenční smlouva s Prague CityTourism a.s. ohledně propagace hl. města



ruchu
Do roku

Opatření I., kategorie I. A
SP 2023

žadatel kongres / konference termín návrh částky 
(Kč)

Česká silniční společnost z.s. XXVIIth WORLD ROAD CONGRESS 2.10. - 6.10.2023 1 800 000

Česká lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně, z.s. SOE 2023 Congress 15. 6. - 17. 6.2023 1 350 000

Český svaz vědeckotechnických 
společností z.s.

World Engineers Convention 2023 -
Světový inženýrský konvent 2023, 
zkratka WEC 2023

11.10. - 13.10.2023 1 350 000

Univerzita Karlova
General Conference of the European 
Consortium for Political Research (ECPR 
General Conference)

4. 9. - 8. 9.2023 900 000

Česká stomatologická komora Pražské dentální dny 13.10. - 14.10.2023 810 000

Česká asociace manažerů a 
administrátorů ve výzkumu, z. s. EARMA - Conference Prague 2023 24. 4. - 26. 4.2023 630 000

CZECH-IN s.r.o. Radiodays Europe Prague 2023 26. 3. - 28. 3.2023 630 000

Univerzita Karlova 20th International Congress of Phonetic 
Sciences (ICPhS 2023) 7. 8. - 11. 8.2023 450 000 

Senator Meetings & Incentives 
s.r.o. ICSV 29 9. 7. - 13. 7.2023 405 000

Česká lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně, z.s. Národní chirurgický kongres 2023 10. 5. - 12. 5.2023 292 500

GUARANT International spol. s r.o. European Congress for Paediatric 
Anaesthesiologists 28. 9. - 30. 9.2023 225 000



ruchu
Do roku

Opatření I., kategorie I. B
SP 2023

žadatel kongres / konference termín navržená částka 
v Kč

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 4th International Conference on Food 
Bioactives & Health 18. 9. – 21. 9.2023 149 700

Česká ortodontická společnost 23. Kongres České ortodontické 
společnosti 5.10. - 7.10.2023 149 700

Nadační fond OBEZITA 9th Central European Congress on 
Obesity 13.10. - 14.10.2023 149 700

Společnost pro vědu o laboratorních 
zvířatech, z.s.

Central-East European Laboratory 
Animal Science Conference 30. 5. - 1. 6.2023 149 700

Česká národní větev Světové 
drůbežnické společnosti, z.s.

XI European Symposiom on Poultry 
Welfare 26. 6. - 29. 6.2023 149 700

Česká společnost chemického 
inženýrství z. s.

International Symposium on 
Polyelectrolytes - ISP 2023 28. 8. - 1. 9.2023 120 000 

Ústav experimentální botaniky AV 
ČR, v. v. i.

Auxins and Cytokinins in Plant 
Development - ACPD 2023 25. 6. - 29. 6.2023 105 000



ruchu
Do roku

II. Podpora akcí s celostátním 
nebo mezinárodním významem 

kategorie II.A.
 na pořádání významných vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním

významem, není určena na akce charakteru MICE

kategorie II. B.
 na podporu významných vícedenních pravidelně se opakujících akcí konferenčního

charakteru, které se konají pravidelně / opakovaně, nesplňují podmínky pro

poskytnutí Dotace v Opatření I. (nejedná se o uzavřené asociační kongresy a

konference) a které jsou určeny pro registrované odborné účastníky i pro veřejnost

s tím, že mají minimálně 200 účastníků, kteří se akce zúčastní prezenčně.

 žadatel musí uvést konkrétní východiska pro stanovení předpokládané návštěvnosti



ruchu
Do roku

Změny oproti roku 2022
 došlo k rozdělení na 2 kategorie

 max. výše podpory u kat. II. B stanovena na 500 000 Kč a max. výše podpory u kat. II. A zvýšena z 1

mil. na 2 mil Kč

 stanovení okruhu oprávněných žadatelů pro každou kategorii zvlášť (kat. II.B není určena pro obch.

korporace a FO podnikající)

 povinná podlicenční smlouva s Prague CityTourism a.s. ohledně propagace hl. města

 definování způsobilých výdajů pro kategorii II. B (kombinace způsobilých výdajů pro Opatření I. a II.)

 na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových / konferenčních prostor, kde bude

event fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb (v poměru min. 60 % čistý nájem prostor : 40 %

služby spojené s pronájmem)

 na propagaci akce v zahraničí nebo tuzemsku nad rámec povinné propagace města

 úprava bodového hodnocení a obsahu hodnotících kritérií (především kritéria účelnosti, potřebnosti a

efektivnosti)

 přidáno samostatně hodnocené „podkritérium“ přesahu akce / projektu do budoucna – motivace k

opakovaným příjezdům a zvýšení prestiže HMP

 posílení bodového hodnocení kvality projektu, zda je projekt realizován ve prospěch HMP a

podporuje CR



ruchu
Do roku

Opatření II., kategorie II. A
SP 2023

žadatel akce termín návrh částky 
(Kč)

Institut umění - Divadelní ústav Pražské Quadriennale 2023 8. 6. - 18. 6.2023 2 000 000

Muzeum Karlova mostu Praha, 
z.s. Svatojánské slavnosti NAVALIS 2023 14. 5. - 15. 5.2023 1 500 000

Prague Harley Days s.r.o. Prague Harley Days a Burger Fest 2023 1. 9. - 3. 9.2023 1 000 000

Active Radio a.s. Comic-Con Prague 14. 4. - 16. 4.2023 800 000 

Prague Pride z.s. Prague Pride 2023 7. 8. - 13. 8.2023 700 000

Soundsgate s.r.o. Composers Summit Prague 14. 4. - 20. 4.2023 280 000

Arcibiskupství pražské Noc kostelů 2023 2. 6. - 3. 6.2023 150 000

ŽIJEME V CENTRU z.s. UMtrh umělecký trh 24. 2. - 18.12.2023 0



ruchu
Do roku

Opatření II., kategorie II. B
SP 2023

žadatel akce termín návrh částky 
(Kč)

NADACE FORUM 2000 27. konference Forum 2000 16.10. - 18.10.2023 500 000 

Institut pro evropskou politiku 
EUROPEUM, z.s. Prague European Summit 20.11. - 23.11.2023 250 000



Členové grantové komise

12

Mgr. Martin Benda předseda externista, zástupce Praha sobě

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. člen ředitel odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 

Ing. Iveta Jechová členka vedoucí odd. cestovního ruchu KUC MHMP

Mgr. František Cipro člen předseda představenstva Prague City Tourism, a.s.

Michal Veber člen externista, zástupce Asociace cestovních kanceláří ČR

Ing. Otakar John člen externista, zástupce Asociace hotelů a restaurací ČR

Zdena Štěpánková člen externista, zástupce STAN

Mgr. Robert Pecka člen externista, zástupce TOP 09

Ing. Jiří Stýblo člen externista, zástupce Pirátů

Mgr. Andrea Skorkovská tajemnice odd. cestovního ruchu KUC MHMP



ruchu
Do roku

Rozdělení 20 mil. alokace

Opatření I.

9 816 000 Kč  
(18 žádostí)

Opatření II.

7 180 000 Kč
(10 žádostí)

Nevyčerpáno

3 004 000 Kč



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

 
  

T-VKVC-0009 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP 

Materiál k projednání 
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k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2023 

Materiál předkládá: ředitel KUC MHMP 
 

 
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP    

I.  souhlasí 

1.  s předloženým návrhem na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2023, Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí, dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení 

2.  s předloženým návrhem na poskytnutí a neposkytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2023, Opatření II. - Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, dle příloh č. 4, 5 a 6 
tohoto usnesení 

II.  doporučuje 

radní MgA. Haně Třeštíkové předložit tyto návrhy k projednání v Radě hl. m. Prahy 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

Příloha č. 5 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

Příloha č. 6 k návrhu usnesení výboru ZHMP 

Důvodová zpráva 

  

Zpracoval: Ing. Iveta Jechová, MHMP - KUC MHMP 
Mgr. Andrea Skorkovská, MHMP - KUC MHMP 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Důvodová zpráva 

 

 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hlavního města Prahy 

(dále jen „Výboru“) je předkládán návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory cestovního 

ruchu pro rok 2023 („dále jen Programu“). Návrh je předkládán na základě usnesení Rady hl. m. Prahy 

č. 2592 ze dne 26. 9. 2022, „k návrhu na vyhlášení Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023“. 

Prostřednictvím tohoto Programu hl. m. Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací 

na účel specifikovaný v Opatření I. - Podpora asociačních kongresů a konferencí a v Opatření II. - 

Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem. 

 

Opatření I. je určeno na podporu uzavřených vícedenních asociačních kongresů a konferencí 

realizovaných výhradně pro odborné publikum. Cílem Opatření I. je podpořit pořadatele významných 

asociačních kongresů a konferencí na území hlavního města Prahy formou incentivní pobídky, která má 

posílit postavení hlavního města Prahy při kandidaturách na pořádání kongresu nebo konference. 

 

Dotace v rámci Opatření I. je pro rok 2023 poskytována ve dvou kategoriích: v kategorii I.A., pro 

kongresy nebo konference (dále také „eventy“) na území hlavního města Prahy, které mají minimálně 

500 registrovaných účastníků a v kategorii I.B., pro eventy, které mají 200 - 499 registrovaných 

účastníků. V obou kategoriích se musí jednat o účastníky, kteří se zúčastní prezenčně a současně stráví 

v Praze minimálně jednu noc.  Podmínkou je, aby alespoň 30 % z celkového počtu registrovaných 

delegátů, kteří se eventu účastní prezenčně, bylo ubytováno v ubytovacím zařízení na území hl. m. Prahy 

v kategorii hotel, motel, penzion, apartmánový hotel dle čl. 5 Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích 

zařízení České republiky. 

 

Dotace je účelově vázána na uhrazení části nákladů v souvislosti s pořádáním kongresu nebo konference 

na území hlavního města Prahy, a to na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor, 

kde bude event fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb (spotřeba energií, nájem audiovizuální 

techniky, úklid, ostraha), které jsou součástí tohoto nájmu. Z částky poskytnuté a využitelné dotace, 

resp. z částky odpovídající tomuto způsobilému nákladu, musí být použito minimálně 60 % na čistý 

nájem prostor (bez jakýchkoliv doplňkových služeb) a maximálně 40 % může být použito na úhradu 

služeb přímo spojených s pronájmem prostor a/nebo na náklady na nájem společenských prostor nebo 

catering pro jeden společenský uvítací program prezentující HMP jako hostitelské město. Pro rok 2023 

došlo k mírnému navýšení maximální výše dotace na jednoho registrovaného účastníka. Dotace pro rok 

2023 se poskytuje v kategorii I.A. maximálně ve výši 450 Kč (v roce 2022 to bylo 400 Kč) na jednoho 

registrovaného účastníka, který se eventu účastní prezenčně v místě konání, a maximálně ve výši 2 000 

000 Kč na jeden kongres nebo konferenci. V kategorii I.B.  pak maximálně ve výši 300 Kč (v roce 2022 

to bylo 250 Kč) na jednoho registrovaného účastníka kongresu nebo konference, který se eventu účastní 

prezenčně v místě konání, maximálně ve výši 149 700 Kč na jeden kongres nebo konferenci. Dotace 

není určena na realizaci Účelu v plně virtuální podobě, ale lze ji aplikovat na realizaci Účelu v hybridním 

formátu.  

 

Opatření II. je určeno na podporu významných akcí s přínosem pro příjezdový cestovní ruch konaných 

na území hl. m. Prahy v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Cílem Opatření II. je podpořit pořadatele 

dalších akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, které mají přínos pro příjezdový cestovní 

ruch. Podpora může být poskytnuta akcím, které jsou v souladu se strategickými dokumenty HMP v 

oblasti cestovního ruchu, Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m. 

Prahy, mají prokazatelný přínos pro příjezdový turismus do Prahy, mají potenciál zvýšit kvalitu 

turistické nabídky, zvýšit prestiž Prahy v tuzemsku i zahraničí s přesahem do budoucna nebo 

vygenerovat návštěvnost bonitní tuzemské a zahraniční klientely.  

 

Podpora není určena na akce z oblastí, v rámci kterých HMP vyhlašuje jiné dotační programy 

(zdravotnictví, integrace cizinců, národnostní menšiny, doprava a odstraňování bariér, kultura, 

památková péče, prevence kriminality, protidrogová prevence, primární prevence rizikového chování 

dětí a mládeže, sociální oblast, rodinná politika, sport a tělovýchova, volný čas dětí a mládeže, školství, 



zdravotnictví, životní prostředí, energetika a další), na jednodenní akce, na výstavy, prodejní a 

kontraktační veletrhy a podobné formáty. Dotace není určena na realizaci Účelu nebo jeho částí v plně 

virtuální podobě. 

 

Pro rok 2023 došlo nově k rozdělení Opatření II. na 2 kategorie,  na kategorii II.A., kde je podpora 

určena na pořádání významných vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, s 

výjimkou akcí charakteru MICE. Pro účely Programu podpory CR pro rok 2023 bylo definováno, že 

akcemi MICE se rozumí: meetings (setkání, schůze, semináře, kolokvia apod.), incentives (incentivní, 

motivační akce), conventions (kongresy, konference, sjezdy, sympozia, summity, přednášky, kulaté 

stoly, happeningy apod.), exhibitions / events (výstavy, veletrhy, workshopy). Kategorie II.B. je pak 

určena na podporu významných vícedenních akcí konferenčního charakteru,které se konají pravidelně / 

opakovaně, nesplňují podmínky pro poskytnutí Dotace v Opatření I. (nejedná se o uzavřené asociační 

kongresy a konference) a které jsou určeny pro registrované odborné účastníky i pro veřejnost s tím, že 

mají minimálně 200 účastníků, kteří se akce zúčastní prezenčně. Žadatel musí uvést konkrétní 

východiska pro stanovení předpokládané návštěvnosti (např. potvrzenou návštěvnost minulých ročníků, 

potvrzenou registraci pro aktuální ročník apod.). Akce musí být koncipována a realizována jako 

samostatná akce se samostatným rozpočtem, nesmí se jednat o účelově vyčleněnou dílčí součást jiného 

projektu či akce. Podpora v této kategorii není určena pro kongresy, konference, semináře a podobné 

formáty, které se konají při výstavách a veletrzích. 

 

Dotace je v rámci Opatření II. účelově vázána na uhrazení části způsobilých výdajů v souvislosti s 

konkrétní akcí na území hl. m. Prahy. Pro každou kategorii byly zvlášť uvedeny způsobilé výdaje. V 

kategorii II.A. lze dotaci použít na nájem prostor na území hl. m. Prahy, kde se akce bude konat, včetně 

venkovních prostor, na služby spojené s pronajatými prostorami, nejsou-li zahrnuty v pronájmu - např. 

spotřeba energií, pronájem audiovizuální nebo jiné techniky, pronájem vybavení, nájem a stavba 

mobilních pódií a tribun, úklid, ostraha a/nebo na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo 

území hl. m. Prahy) podle typu akce a související propagace HMP nad rámec povinné propagace města 

jako poskytovatele dotace dle Programu. Pro kategorii II.B. pak na nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor, kde bude event fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb 

(spotřeba energií, nájem audiovizuální techniky, úklid, ostraha), které jsou součástí tohoto nájmu. Z 

výše poskytnuté a využitelné Dotace, resp. z výše odpovídající tomuto způsobilému nákladu, musí být 

použito minimálně 60 % na čistý nájem prostor (bez jakýchkoliv doplňkových služeb) a maximálně 40 

% může být použito na úhradu služeb přímo spojených s pronájmem prostor a/nebo na propagaci akce 

v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) podle typu akce a související propagace HMP 

nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu. 

 

Dotace pro obě kategorie v Opatření II. se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů 

(výdajů), maximálně do výše 2 000 000 Kč na jeden projekt pro kategorii II.A a maximálně do výše 500 

000 Kč na jeden projekt pro kategorii II.B. Okruh způsobilých žadatelů pro každou kategorii byl 

vymezen v Programu pod písmenem E s tím, že  v kategorii II.B nemohou o podporu žádat obchodní 

korporace ani fyzické osoby podnikající. 

 

Lhůta pro podávání žádostí v rámci Programu byla v období od 7. 11. do 30. 11. 2022. V této době bylo 

podáno celkem 40 žádostí. Z toho 25 žádostí v rámci Opatření I. a 15 žádostí v rámci Opatření II. 

V Opatření I. byla 1 žádost stažena.  V Opatření II. byly staženy 4 žádosti. 

 

Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (dále „KUC MHMP“) posoudil, zda žádosti 

odpovídají podmínkám stanoveným Programem. U 6 žádostí podaných v Opatření I. bylo shledáno 

nesplnění formálních náležitostí Programu (Příloha č. 1), v Opatření II. formální náležitosti nesplňovala 

1 žádost (Příloha č. 4).  

 

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18. 12. 2018, „ke zřízení komisí Rady hl. m. Prahy“, byla 

jmenována Grantová komise Rady hl. m. Prahy pro kongresový průmysl. Na základě usnesení Rady hl. 

m. Prahy č. 2530 ze dne 18. 1. 2019, „k návrhu na změnu názvu Grantové komise Rady hlavního města 

Prahy pro kongresový průmysl“, došlo ke změně názvu této Komise na "Komisi Rady hlavního města 



Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu“. V souvislosti s ukončením volebního období 

2018 – 2022 došlo usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2853 ze dne 31.10.2022 ke dni 3.11.2022 ke zrušení 

komisí Rady HMP. Následně usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3328 ze dne 21. 12. 2022 „ke zřízení 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu“ byla ustavena po dobu 

trvání mandátu stávající Rady hl. m. Prahy  dočasná Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování 

grantů v oblasti cestovního ruchu (dále „Komise“). Tato Komise v souladu s Programem žádosti 

projednávala. 

 

Žádosti podané v rámci Opatření II., které splnily formální náležitosti Programu, nejdříve hodnotili 

jednotliví členové Komise každý samostatně. Žádosti hodnotilo všech 9 členů Komise podle 

předepsaných kritérií v souladu s bodem G. Programu. Dle tabulky hodnotících kritérií a bodového 

hodnocení jeden projekt mohl obdržet maximálně 100 bodů. KUC MHMP provedl u každé žádosti 

součet bodů všech hodnotitelů a přidělené body vydělil počtem hodnotitelů. Následně KUC MHMP 

předložil seznam žádostí a hodnocení Komisi.  

 

V souladu s Programem KUC MHMP také vypočetl výše dotací pro žádosti splňující formální 

náležitosti v Opatření I.  pro kategorii I.A. a pro kategorii I.B. a předložil návrh na poskytnutí Dotací 

Komisi. 

 

Komise se žádostmi zabývala  na svém 1. zasedání dne 19. 1. 2023. Nejprve v rámci Opatření I. 

doporučila neposkytnutí dotace z důvodu nesplnění formálních náležitostí dle Přílohy č. 1. Následně 

doporučila poskytnutí podpory v kategorii I.A. (více než 500 registrovaných účastníků) 11 žádostem 

v celkové výši 8 842 500 Kč (Příloha č. 2). V kategorii B. pak doporučila 7 žádostem podporu v celkové 

výši 973 500 Kč (Příloha č. 3). Celkem byla tedy v Opatření I. Komisí doporučena podpora 18 žádostem 

v celkové výši 9  816 000 Kč.  Takto je návrh předkládán Výboru pod bodem 1.  

 

Následně se Komise zabývala žádostmi podanými v rámci Opatření II.  Komise nejprve v souladu 

s bodem G., odst. 1 Programu doporučila neposkytnutí dotace u 1 žádosti, která nesplnila formální 

náležitosti (Příloha č. 4).  

 

Dále Komise navrhla zbylým 10 žádostem v Opatření II., které dosáhly více než 50 bodů, výši podpory 

a u jednotlivých projektů uvedla své stanovisko. Základním východiskem pro návrh dotace u 

jednotlivých žádostí byl získaný počet bodů, kvalita projektů, význam akcí pro příjezdový cestovní ruch 

a hl. m. Prahu. V rámci Opatření II. doporučila Komise podporu jednotlivým žadatelům v kategorii II.A. 

dle Přílohy č. 5 v celkové výši 6 430 000 Kč a v kategorii II.B. dle Přílohy č. 6 v celkové výši 750 000 

Kč. Takto je návrh předkládán Výboru pod bodem 2. 

Celková částka předkládaná Výboru v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 tak činí 

v obou Opatřeních 16 996 000 Kč. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování 

Programu byl v rámci rozpočtu HMP na rok 2023 stanoven ve výši 20 000 000 Kč, což umožňuje 

schválit podporu v navrhované výši. 

 Finanční prostředky při poskytování dotací v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 

jsou v Opatření I. i Opatření II. poskytovány v režimu „de minimis“ podle nařízení Komise (EU) č. 

1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu „de minimis“ (Úřední věstník Evropské Unie L 352/1, 24. 12. 2013). Částka podpory „de 

minimis“ stanovená Komisí EU pro jednotlivé subjekty je 200 000 EUR na tři roky; tato skutečnost je 

ze strany hlavního města Prahy kontrolována v celostátním registru „de minimis“. 

 

 



Příloha č. 1 PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor 

v Kč 

KT 

008/2023

Česká společnost pro dětskou stomatologii

17. listopadu 1926, 

301 00 Plzeň 3

IČO: 26528134

Česká společnost pro 

dětskou stomatologii a 

European Academy of 

Paediatric Dentistry

5.5. - 6.5.2023

2 dny

Cubex Centrum, 

Praha 4
499           3 719 000

(499 x 300 Kč)                     

149 700 Kč
              149 700     0 */   0 */  

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje formální náležitosti dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023, čl. G. odst 1., bod 7 a dále bod 5 a 4. Komise doporučuje 

nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace.  

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023

OPATŘENÍ I. - PODPORA  ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ -  žádosti nesplňující formální náležitosti dle podmínek Programu podpory CR pro rok 2023

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I.. Žadatel nesplnil ke dni podání  a projednávání žádosti podmínky Programu podpory CR pro rok 2023 (dále 

Programu) a není způsobilým žadatelem (písm. G, odst. 1, bod 7 Programu). V čl. E. odst. 3 Programu je uvedeno, že  „Žadatel je způsobilým Žadatelem, jestliže splnil povinnosti podle § 3041 a násl. Občanského zákoníku a podle § 122 a násl. 

zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů“ ( dále "zákon o veřejných rejstřících") a následně v čl. E odst. 4 „Žadatel je způsobilým Žadatelem, jestliže 

vyhotovuje a zároveň ve veřejných rejstřících zveřejňuje účetní závěrky, popř. výroční zprávy a opakovaně plní povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tato povinnost platí i pro právní formu zapsaný 

spolek).“

Žadatel je ke dni podání žádosti veden jako tzv. neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, tzn. že neplnil výše uvedené povinnosti podle § 3041 a násl. Občanského zákoníku a podle § 122 a násl. zákona 

č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících a není způsobilým  subjektem. Žadatel nedodal (pro svůj status "neaktivního spolku" nemohl dodat) požadované povinné přílohy (úplný výpis z evidence skutečných majitelů ani výpis z veřejného rejstříku, ze 

kterého by bylo patrné, kdo má oprávnění za subjekt jednat, tj. i podávat žádost a jaké má subjekt sídlo). Žadatel nesplnil podmínky uvedené pod písm. G, bodem 1 Programu (písm. G, odst. 1, body 5 a 4  Programu).  

13th Interim Seminar and Guidelines Workshop of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD)                                      (Téma: Dětská stomatologie)

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I.

Jedná se o 13. ročník semináře z oboru dětské stomatologie, který se bude konat v Praze ve dnech 5.5-6.5.2023 Cubex Centrum na Praze 4. Seminář se obvykle koná každé dva roky a v roce 2023 se poprvé uskuteční v České 

republice. Kongres představí nejnovější poznatky a inovace v oblasti dětské stomatologie s cílem vzdělávání dětských stomatologů a zlepšování péče o dětské pacienty. Předpokládaná účast je 450 - 500 účastníků, z toho se 

očekává 300 - 350 účastníků ze zahraničí. Předchozí světové semináře organizace EAPD opakovaně dosáhly uvedené účasti, účastní se lékaři a sestry z oboru dětské stomatologie z celého světa, dentální hygienisté, studenti, ale 

i zájemici o dětskou stomatologii z řad dětských lékařů. Program semináře je naplánován na 2 dny. Hlavním tématem je: Dětská stomatologie - Antibiotika a analgetika v pedostomatologické praxi, Stomatologická problematika u 

dětí po chemoterapii a radioterapii, pečetění fisur. Den před seminářem proběhnou schůze výboru EAPD, jednotlivých komisí a schůze zástupců jednotlivých členských států. Večer se uskuteční společná večeře výboru. V rámci 

odborného programu jsou naplánovány přednášky, posterová sekce, workshopy. Připravován je gala dinner. Seminář je propagován prostřednictvím webových stránek, emailového marketingu, na příbuzných odborných akcích, 

prostřednictvím partnerské asociace. Případná dotace by byla použita na pronájem společenských  a konferenčních prostor a na služby s tím spojené  a na společenský uvítací program.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor 

v Kč 

KT 

020/2023

GUARANT International spol. s.r.o. 

Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha 9          

 IČO: 45245401

OIC Group S.r.l.

Viale Matteotti 7 - 50121 

Florencie - Itálie

31.5.-3.6.2023     

   4 dny

Kongresové centrum 

Praha 
1 500        22 500 000

(450 x 1 500 Kč) 

675 000
              675 000     0 */   0 */  

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje formální náležitosti dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023, čl. G. odst 1., bod 7 a bod 4. Komise 

doporučuje nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. 

Global Spine Congress 2023                                                                                                                                                                                                       (Téma: neurologie/chirurgie páteře)

Global Spine Congress (GCS) - Globální kongres páteře – je mezinárodní výroční setkání AO Spine,  nejdůležitější akademické setkání pro oblast výzkumu a léčby páteře. Global Spine Congress probíhá již více než deset let a 

každý rok navštíví jeden z pěti regionů AO Spine: Evropa a Afrika, Asie a Tichomoří, Latinská Amerika, Střední východ a Severní Afrika a Severní Amerika. V roce 2023 se má konat v Praze, v Kongresovém centru Praha, od 31. 

5. do 3. 6. 2023. Do Prahy má přilákat asi 1500 účastníků z celého světa. Kongres je zaměřen na odborníky  páteřní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy, páteřní praktiky, příbuzné zdravotníky a výzkumné pracovníky. Vědecký 

program zahrnuje plenární zasedání a sympozia, paralelní zasedání vědeckých prací s originálními pódiovými prezentacemi a sympozia hostujících společností. Zároveň bude příležitost k networkingu a vzdělávání. Případnou 

dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb. 

Podpora HMP za posl. 3 roky:  V roce 2020 získal žadatel podporu v oblasti CR  ve výši 800 000 na projekt The World Archaeological Congress (WAC - 9), v roce 2021  podporu ve výši 1 200 000 Kč na projekt 

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, obě tyto podpory nebyly vlivem pandemie covid-19, změnou formátu a přesunutí termínů, žadatelem přijaty. V r. 2023 má žadatel podány 4 

žádosti  v rámci podpory asociačních kongresů a konferencí.        

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 189 858,01 EUR.

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., (písm. G, odst. 1, bod 7  a 4 Programu). 

Dle článku E. odst. 1. a 2. Programu může o dotaci žádat pouze žadatel, který má sídlo na území ČR a je uveden v okruhu způsobilých žadatelů dle čl. E., bodu 1, resp. 2. Dle odst. 2 téhož článku může v Opatření I. žádat pouze 

žadatel, který je pořadatelem kongresu nebo konference (tj. iniciátorem / zadavatelem a pořádá ho svým jménem). Podpora je určena asociačním kongresům a konferencím. Obchodní korporace  v tomto Opatření může být 

žadatelem pouze ve výjimečných případech, kdy pořadatelem je zahraniční asociace , která nemá sídlo ani vlastní zastoupení na území České republiky, v tom případě může o Dotaci požádat Žadatel, který je organizátorem 

kongresu nebo konference. Organizátorem kongresu nebo konference se rozumí Žadatel, který je profesionální agenturou, pověřenou Pořadatelem  na základě smlouvy zajištěním služeb potřebných k realizaci kongresu nebo 

konference. Zde není uvedena  zahraniční asociace jako pořadatel kongresu, ale obchodní korporace. (Nesplnění náležitostí dle písm. G, odst. 1, bod 7 Programu). Žadatel byl vyzván k upřesnění, případně doplnění informací 

týkajících se pořadatele  tohoto kongresu, doplnění však v určené lhůtě nedodal. Žádost navíc nesplňovala formální náležitosti (písm. G, odst. 1, bod 4 Programu), nebyla podepsána osobami oprávněnými jednat za společnost. 

(Dle obchodního rejstříku společnost zastupují 2 jednatelé společně). Po výzvě k doplnění nedošlo.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor 

v Kč 

KT 

021/2023

GUARANT International spol. s.r.o. 

Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha 9          

 IČO: 45245401

GUARANT International spol. 

s.r.o.

21.5.-23.5.2023      

3 dny

Kongresové centrum 

Praha 
1 200        10 500 000

(450 x 1 200 Kč) 

540 000
              540 000     0*/   0*/  

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje formální náležitosti dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023, čl. G. odst 1., bod 7 a bod 4. Komise 

doporučuje nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. 

Brewers Forum 2023                                                                                                                                                                                                                                   (Téma: Pivovarnictví)

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I.

Brewers Forum 2023 se uskuteční v Praze, v Kongresovém centru Praha  v termínu od 21.5. do 23.5. 2023. Tématem je pivovarnictví.  Fórum pivovarů sdružuje odborníky z oboru, sládky a pivovary všech velikostí, dodavatele 

přísad, poskytovatele zařízení a celý hodnotový řetězec piva. Do Prahy má přijet až 1200 účastníků z řad generálních ředitelů mezinárodních společností po sládky, zástupce nově vzniklých pivovarů či majitelů, manažery rodinných 

firem, je také příležitostí k setkání s distributory a zástupci dodavatelů. Téma pivovarnictví bude probíráno ze všech jeho aspektů, tedy od jednotlivých ingrediencí a jejich pěstování a výrobu, přes nové technologie a způsoby (ale i 

ty tradiční) vaření piva až ke strategiím prodeje a marketingu toho nápoje. Konference probíhá prostřednictvím plenárních zasedání, průlomových seminářů a praktických workshopů a zabývá se zejména horkými tématy ve světě 

piva, od technologií vaření piva, pivovarských dovedností, marketingu, udržitelnosti, očekávání spotřebitelů, obchodu, trendů atd. Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb. 

Podpora HMP za posl. 3 roky:  V roce 2020 získal žadatel podporu v oblasti CR  ve výši 800 000 na projekt The World Archaeological Congress (WAC - 9), v roce 2021  podporu ve výši 1 200 000 Kč na projekt 

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, obě tyto podpory nebyly vlivem pandemie covid-19, změnou formátu a přesunutí termínů, žadatelem přijaty. V r. 2023 má žadatel podány 4 

žádosti  v rámci podpory asociačních kongresů a konferencí.                                          

 Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 189 858,01 EUR.

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., (písm. G, odst. 1, bod 7 a 4 Programu). O dotaci v Opatření I.  (Podpora asociačních 

kongresů a konferencí) žádá v tomto případě obchodní korporace (s.r.o.), což je v rozporu s článkem E. odst. 1. a 2. Programu, dle kterých může o dotaci žádat pouze pořadatel, který má sídlo na území ČR a je uveden v okruhu 

způsobilých žadatelů dle čl. E., bodu 1. Obchodní korporace může být v tomto Opatření žadatelem pouze ve výjimečných případech, kdy pořadatelem je zahraniční asociace, která nemá sídlo ani vlastní zastoupení na území České 

republiky. U výše uvedené žádosti je však žadatel - obchodní korporace  uveden zároveň jako pořadatel kongresu. Žadatel byl vyzván k upřesnění, případně doplnění informací týkajících se pořadatele  tohoto kongresu. Žadatel 

doplnil informaci, kde uvedl, že pořadatelem kongresu je evropská zahraniční asociace. Členem této zahraniční asociace je ale Český Svaz Pivovarů a Sladoven, tedy vlastní zastoupení na území České republiky zde pořádající 

zahraniční asociace má a organizátor (obchodní korporace) není v tomto případě oprávněným žadatelem. (Nesplnění náležitostí dle písm. G, odst. 1, bod 7 Programu).  Žádost navíc nesplňovala formální náležitosti (písm. G, odst. 

1, bod 4 Programu), nebyla podepsána osobami oprávněnými jednat za společnost. (Dle obchodního rejstříku společnost zastupují 2 jednatelé společně). Po výzvě k doplnění nedošlo.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor 

v Kč 

KT 

022/2023

GUARANT International spol. s.r.o. 

Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha 9          

 IČO: 45245401

Intercongress GmbH

Ingeborg-Krummer-

Schroth-Str. 30, 

79106 Freiburg, Německo

20.6.-24.6.2023      

5 dní

Kongresové centrum 

Praha 
2 000        15 450 000

(450 x 2000 Kč) 

900 000
              900 000     0 */   0 */  

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje formální náležitosti dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023, čl. G. odst 1., bod 7 a bod 4. Komise 

doporučuje nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. 

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., (písm. G, odst. 1, bod 7 a 4 Programu). 

Dle článku E. odst. 1. a 2. Programu může o dotaci žádat pouze žadatel, který má sídlo na území ČR a je uveden v okruhu způsobilých žadatelů dle čl. E., bodu 1, resp. 2. Dle odst. 2 téhož článku může v Opatření I. žádat pouze 

žadatel, který je pořadatelem kongresu nebo konference (tj. iniciátorem / zadavatelem a pořádá ho svým jménem). Podpora je určena asociačním kongresům a konferencím. Obchodní korporace  v tomto Opatření může být 

žadatelem pouze ve výjimečných případech, kdy pořadatelem je zahraniční asociace, která nemá sídlo ani vlastní zastoupení na území České republiky, v tom případě může o Dotaci požádat Žadatel, který je organizátorem 

kongresu nebo konference. Organizátorem kongresu nebo konference se rozumí Žadatel, který je profesionální agenturou, pověřenou Pořadatelem na základě smlouvy zajištěním služeb potřebných k realizaci kongresu nebo 

konference. Zde není uvedena  zahraniční asociace jako pořadatel kongresu, ale obchodní korporace. (Nesplnění náležitostí dle písm. G, odst. 1, bod 7 Programu). Žadatel byl vyzván k upřesnění, případně doplnění informací 

týkajících se pořadatele  tohoto kongresu, doplnění však v určené lhůtě nedodal. Žádost navíc nesplňovala formální náležitosti (písm. G, odst. 1, bod 4 Programu), nebyla podepsána osobami oprávněnými jednat za společnost. 

(Dle obchodního rejstříku společnost zastupují 2 jednatelé společně). Po výzvě k doplnění nedošlo.

  

European Paediatric Neurology Society Congress 2023                                                                                                                                                                           (Téma: Dětská neurologie)

Ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2023 se v Kongresovém centru Praha uskuteční 15. kongres Evropské společnosti dětské neurologie (15th EPNS Congress). Česká republika bude tento kongres hostit poprvé v historii. EPNS Congress 

se koná jednou za dva roky a účastní se ho mezi 1600 – 2000 delegáty nejen z Evropy, ale i celého světa.  Odborný program kongresu bude zahrnovat všechny oblasti dětské neurologie. Hlavními tématy kongresu jsou budoucnost 

genové terapie dosud neléčitelných genetických onemocnění, novorozenecký screening a možnosti presymptomatické léčby závažných metabolických chorob dětského věku, konektivita jako cesta k pochopení závažných 

neurovývojových onemocnění, poruchy vývoje mozkové kůry, ovlivnění imunity jako budoucnost léčby vybraných neurologických chorob a paliativní péče v dětské neurologii. Program bude doplněn i formou diskuzí, prezentací na 

paralelních sekcích a výukových kurzech či speciálními sympozii. Kromě odborného programu bude součástí akce i bohatý program společenský, včetně slavnostního zahájení a následné recepce v Kongresovém centru Praha, 

společenského večera v Žofínském paláci a setkání mladých dětských neurologů na Občanské plovárně. Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor 

včetně příslušných služeb. 

Podpora HMP za posl. 3 roky:  V roce 2020 získal žadatel podporu v oblasti CR  ve výši 800 000 na projekt The World Archaeological Congress (WAC - 9), v roce 2021  podporu ve výši 1 200 000 Kč na projekt 

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, obě tyto podpory nebyly vlivem pandemie covid-19, změnou formátu a přesunutí termínů, žadatelem přijaty. V r. 2023 má žadatel podány 4 

žádosti  v rámci podpory asociačních kongresů a konferencí.                                                                              

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 189 858,01 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor 

v Kč 

KT 

023/2023

MAXIN PRAGUE s.r.o.

Spojovací 205/24,       

 190 00 Praha 9          

 IČO: 25784846

ECTA AISBL

Rue ds Colonies 18/24, BE-

1000 Bruxelles, Belgie

28.6. - 1.7.2023

4 dny

Kongresové Centrum 

Praha
700           17 554 456

(450 x 700 Kč)

 315 000
              315 000     0 */   0 */  

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje formální náležitosti dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023, čl. G. odst 1., bod 7. Komise doporučuje 

nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. 

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., (písm. G, odst. 1, bod 7 Programu). Dle článku E. odst. 1. a 2. Programu může o 

dotaci žádat pouze pořadatel, který má sídlo na území ČR a je uveden v okruhu způsobilých žadatelů dle čl. E., bodu 1, resp. 2. Dle odst. 2 téhož článku může být obchodní korporace  v tomto Opatření žadatelem pouze ve 

výjimečných případech, kdy pořadatelem je zahraniční asociace, která nemá sídlo ani vlastní zastoupení na území České republiky, v tom případě může o Dotaci požádat Žadatel, který je organizátorem kongresu nebo konference. 

Organizátorem kongresu nebo konference se rozumí Žadatel, který je profesionální agenturou, pověřenou Pořadatelem na základě smlouvy zajištěním služeb potřebných k realizaci kongresu nebo konference. Zde žadatel 

(obchodní korporace) má se zahraniční asociací (pořadatelem kongresu) podepsané pouze smluvní / obchodní podmínky  o doprovodných/ doplňkových službách (transfery, prohlídky, společenský večer v restauraci), nedoložil 

však smlouvu o  zajištění služeb potřebných k realizaci kongresu nebo konference. Samotný kongres je realizován  na základě přímých smluv asociace s Kongresovým centrem Praha.

ECTA 41st Annual Conference - Exploring IP Magic                                                                                   (Téma: Duševní vlastnictví, ochranné známky, vzory, zeměpisná označení, autorská práva)

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I.

ECTA je nezisková asociace, která sdružuje osoby působící v oblasti duševního vlastnictví, zejména ochranných známek, vzorů, zeměpisných označení, autorských práv a souvisejících záležitostí. Byla založena v roce 1980, má 

přibližně 1 500 členů pocházejících ze všech členských států EU a  přidružené členy z více než 50 dalších zemí z celého světa. ECTA 41st Annual Conference - 41. ročník  konference této asociace se má konat v termínu od 28.6. 

do 1.7.2023 v Kongresovém Centru Praha. Účastnit by se mělo asi 700 odborníků, kterými budou právníci, zástupci v oblasti ochranných známek a patentů, interní právníci zabývající se záležitostmi duševního vlastnictví a další 

specialisté v těchto oblastech. Kromě odborného programu je nabízen i doprovodný program v podobě okružních jízd, výletů a turistických prohlídek a kulturní akce.  Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za 

nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel doposud o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal.                                               

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti nesplňující formální náležitosti

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor 

v Kč 

KT 

024/2023

AMCA spol. s.r.o.

 Vyšehradská 320/49,    

128 00 Praha 2,         

 IČO: 27397718

AMCA, spol. s.r.o.
27.8.-1.9.2023   

     6 dní

Kongresové centrum 

Praha 
1 250        17 214 593

(450 x 1250 Kč) 

562 500

 149 700 */pozn. 

požadavek v 

žádosti 

 0 */   0 */  

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje formální náležitosti dané Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023, čl. G. odst 1., bod 7. Komise doporučuje 

nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. 

EuropaCat 2023 - 15th European Congress on Catalysis                                                                                             (Téma: Katalýza)

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I.

Jedná se o 15. ročník konference EuropaCat 2023  (15th European Congress on Catalysis), který se bude konat od 27.8. do 1.9.2023 v Kongresovém centru Praha. Hlavním tématem této konference je katalýza pro řešení 

průmyslových výzev, katalýza pro zlepšení životního prostředí a kvality života, materiály pro heterogenní, homogenní a biokatalýzu. Přijet by do Prahy mělo až 1250 účastníků z řad  akademické sféry (vědci i studenti se zaměřením 

na katalýzu, reakční inženýrství, chemické inženýrství, materiálové vědy, analytickou chemii, elektrochemii, fotokatalýzu), z podniků se zaměřením na vývoj katalyzátorů a výrobu, rafinaci a petrochemii, jemné chemikálie a léčiva, 

syntézu, přeměnu energie včetně využití obnovitelných zdrojů. Odborný program je rozdělen do 6 dnů, očekává se více než 360 přednášek. Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel doposud o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 192 513,66 EUR.

Žádost nesplňuje formální náležitosti, není v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., (písm. G, odst. 1, bod 7 Programu). O dotaci v Opatření I.  (Podpora asociačních 

kongresů a konferencí) žádá v tomto případě obchodní korporace (s.r.o.), což je v rozporu s článkem E. odst. 1. a 2. Programu, dle kterých může o dotaci žádat pouze pořadatel, který má sídlo na území ČR a je uveden v okruhu 

způsobilých žadatelů dle čl. E., bodu 1. Obchodní korporace může být v tomto Opatření žadatelem pouze ve výjimečných případech, kdy pořadatelem je zahraniční asociace, která nemá sídlo ani vlastní zastoupení na území České 

republiky. U výše uvedené žádosti je však žadatel - obchodní korporace  uveden zároveň jako pořadatel kongresu. Žadatel byl vyzván k upřesnění, případně doplnění informací týkajících se pořadatele  tohoto kongresu, doplnění v 

určené lhůtě nedodal. 

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



Příloha č. 2 PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

009/2023

Univerzita Karlova 

 Ovocný trh 560/5, 

110 00 Praha 1 

IČO: 00216208

Univerzita Karlova 

-  Filozofická fakulta 

nám. Jana Palacha 2/1, 

116 38 Praha 1

7. - 11.8.2023       

 5 dní

Kongresové centrum 

Praha
1 000          9 317 000

(450 x 1 000 Kč)

 450 000
       450 000     450 000 */   450 000 */  

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023

OPATŘENÍ I. - PODPORA  ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - KATEGORIE A (min. 500 registrovaných účastníků) - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

 20th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 2023)                                                                                                               (Téma: Fonetické vědy)

Jedná se již o dvacátý mezinárodní Kongres fonetických věd, který se bude konat v Kongresovém centru Praha, v termínu od 7.8. do 11.8.2023, v délce trvání 5 dní. Na území hlavního města Prahy se tento kongres konal už v roce 

1967. Jedná se o nejdůležitější setkání odborníků v tomto oboru na mezinárodní úrovni za účasti celosvětově známých řečníků, lingvistů, fonetiků, psycholingvistů až po řečové inženýry. Předpokládaná účast je až 1000 odborníků, z 

nichž 90% je ze zahraničí, a je zde předpoklad, že v Praze stráví 5 a více dní. Kongres bude zahájen Welcome recepcí, hlavní program bude rozdělen do několika tematických okruhů v několika paralelních sekcích, kde na jednotlivá 

témata vystoupí hlavní řečníci. Součástí programu bude kongresová večeře v prostorách Plzeňské restaurace v Obecním domě. Je připravován doprovodný kulturní program. Propagace bude zajištěna přes přímý profil kongresu a 

kongresový newsletter, na sociální sítích jako například Instagram a Twitter,  prostřednictvím partnerských a příbuzných asociací a pomocí Mezinárodní fonetické společnosti. Dotace bude použita na nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v roce 2022 v oblasti CR IUD 110 000 Kč na projekt Kongres Evropské sítě vzdělávacích programů EMT v Praze.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                       

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 78 556,09 EUR.

1



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

010/2023

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s. 

Sokolská 490/31, 

120 00 Praha - Nové Město 

IČO: 00444359

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s.

 - Česká chirurgická společnost 

ČLS JEP

10.-12.5.2023      

 3 dny

Cubex Centrum 

Praha 4
650             3 172 241

(450 x 650 Kč) 

292 500
       292 500     292 500 */   292 500 */  

Národní chirurgický kongres 2023                                                                                         (Téma: Chirurgie a blízké obory: traumatologie, onkologie, gastroenterologie, cévní chirurgie, pediatrická chirurgie)

Jedná se o Národní chirurgický kongres ČCHS 2023, který se uskuteční ve dnech 10.–12. května 2023 v Cubex Centru v Praze 4. Národní chirurgický kongres nahradí  všechny ostatní kongresy, konference a sympozia, jako např. 

Pražské chirurgické dny a další lokální odborné akce, v r. 2023 se bude konat jediný odborný kongres v této oblasti. Cílem je sdílet odborné zkušenosti, informovat o novinkách v rámci jednotlivých specializací širokého oboru 

chirurgie, rozvíjet spolupráci multioborovou i kooperaci v rámci jednotlivých odborností. Zastoupena bude taktéž postgraduální výuka, sekce zdravotnických pracovníků nelékařských oborů i nové technologie. Očekáváno je více než 

650 účastníků z celé ČR, kteří v Praze stráví alespoň 3 a více nocí. V rámci odborného programu dostanou prostor nejen všechny sekce ČCHS, ale také kolegové z blízkých oborů jakými jsou traumatologie, onkologie, 

gastroenterologie, pediatrická chirurgie, cévní chirurgie aj. Propagace kongresu bude probíhat především prostřednictvím webových stránek.  V rámci kongresu bude delegátům k dispozici informační přepážka pro poskytování 

základních informací o Praze (doprava, kultura, nákupy) včetně poskytování map a informačních brožur, je připravován doprovodný kulturní program. Dotace bude použita na nájem společenských a kongresových/konferenčních 

prostor včetně příslušných služeb.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v roce 2022 v rámci Programu podpory asociačních kongresů a konferencí celkem částku 3 224 750 Kč na 5 různých kongresů v Praze, v r. 2021 částku 3 300 000 Kč na pět 

různých kongresů, v roce 2020 získal 1 600 000 Kč na 2 kongresy. Některé dotace žadatel však nepřijal, resp. vrátil z důvodu pandemi e Covid-19.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                  

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 63 340,77 EUR - ještě dojde k upřesnění na základě vyúčtování dotací ( a vrácení části dotace).

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

011/2023

Univerzita Karlova 

 Ovocný trh 560/5, 

110 00 Praha 1 

IČO: 00216208

European Consortium for Political 

Research, ECPR 

Harbour House, 6-8 Hythe Quay, 

Colchester, CO2 8JF, Spojené 

Království

4.9.-8.9.2023      

    5 dní

Praha - budovy Fakulty 

sociálních věd a Právnické 

fakulty UK, Obecní dům, 

budova Českého svazu 

vědeckotechnických 

společností

2 000          5 141 779
(450 x 2000 Kč) 

900 000
       900 000     900 000 */   900 000 */  

General Conference of the European Consortium for Political Research (ECPR General Conference)                                   (Téma: Akademická konference - politologie a mezinárodní vztahy)

Jedná se již v pořadí o sedmnácté výročí konference Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR), jako spolupořadatel byla vybrána Univerzita Karlova. Konference se bude konat v termínu 4.-8.9.2023 v délce tvání 5 dní v 

Praze, v budovách Fakulty sociálních věd a Právnické fakulty UK, Obecním domě a budově Českého svazu věděckotechnických společností, očekávaná účast je až 2 000 delegátů. Konsorcium ECPR, jež bylo založeno již v roce 

1970, sdružuje akademické instituce, výzkumníky a studenty v oblasti politologie a mezinárodních vztahů, patří k největším a nejvýznamnějším ve výzkumu politiky na světě, pořádá výroční konference každý rok, kdy pověřuje 

pořádáním a organizací vždy konkrétní univerzitu. Cílem je vytvořit platformu pro diskusi nejnovějších poznatků a trendů ve výzkumu politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných společenskovědních oborů. Výroční konference je 

příležitostí pro setkávání nejen nejlepších odborníků, ale i juniorních akademických pracovníků a studentů daných oborů. Konference je prestižní událostí, která se uskuteční teprve počtvrté ve střední a středovýchodní Evropě, UK 

pořádala tuto konferenci již v roce 2016, kdy ji navštívilo téměř 2 000 odborníků z 50 zemí. Pro letošní ročník je organizací pověřená Fakulta sociálních věd (FSV UK) a Institut politologických studií (IPS) této fakulty. K propagaci 

konference budou využity především kanály ECPR jako jsou stránky ECPR a FSV, výstavy nakladatelství ECPR a další akce ECPR, rozesílání newsletterů. Dotace bude použita na nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a na náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program prezentující HMP jako hostitelské město.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v roce 2022 v oblasti CR IUD 110 000 Kč na projekt Kongres Evropské sítě vzdělávacích programů EMT v Praze.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                            

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 78 556,09 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

012/2023

Český svaz vědeckotechnických 

splečností z.s., 

Novotného lávka 200/5,

 110 00 Praha 1          

 IČO: 00444502

Český svaz věděckotechnických 

společností z.s.

11.10.-13.10.2023       

3 dny

Kongresové centrum 

Praha
3 000          52 026 137

(450 x 3000 Kč)   

1 350 000
    1 350 000     1 350 000 */   1 350 000 */  

World Engineers Convention 2023 - Světový inženýrský konvent 2023 (WEC 2023)                                                           (Téma: Inženýrství se  zaměřením na cíle udržitelného rozvoje)

Světový inženýrský konvent je největším setkáním inženýrů a vědců pořádaným pod patronací UNESCO každé 4 roky v různých světadílech, obvykle za účasti 3000 až 6000 delegátů z více než 100 zemí světa. Odborný kongres  se 

bude konat ve dnech 11.-13.10.2023 v prostorách Kongresového centra Praha. WEC 2023 bude zaměřen na problematiku udržitelného rozvoje a cílů udržitelnosti vyhlášenými OSN, hlavní téma zní Engineering for Life: Breakthrough 

Technologies and Capacity Development. Program bude rozdělen do 14 odborných sekcí, součástí budou i fóra, debaty, kulaté stoly, témata se budou týkat také vynálezů v kybernetice, robotice a umělé inteligenci a jejich 

současných i budoucích aplikacích v oblastech energetiky, dopravy, průmyslu, životního prostředí, chytrých měst a regionů, kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, zásobování pitnou vodou a potravinami, omezování vlivu 

klimatických změn a prevence proti přírodním a průmyslovým katastrofám.  Jedná se o opravdu prestižní akci, na přípravě odborného programu se podílí na 40 odborníků z ČR i zahraničí. Akce získala záštitu generální ředitelky 

UNESCO, České komise pro UNESCO, předsedy vlády ČR Petra Fialy a řady ministerstev. Generální tajemník OSN má poskytnout videozdravici při zahajovacím ceremoniálu. Akce má být příležitostí k představení ČR a Prahy. 

Dotace bude použita na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb. 

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel doposud o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                        

 Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

013/2023

CZECH-IN s.r.o.,          

 5. května 1640/65,         

140 00 Praha 4          

 IČO: 48582387

(smlouva o organizaci doložena)

Radiodays Europe,

Emil Holms kanal 20 (3,5),

 0999 Copenhagen, 

Dánsko

26.3.-.28.3.2023    

 3 dny

Kongresové Centrum 

Praha 
1 400          17 325 000

(450 x 1400 Kč) 

630 000
       630 000     630 000 */   630 000 */  

Radiodays Europe Prague 2023                                                                                                                                                      (Téma: Rádio, podcasting a audio)

Akce Radiodays Europe vznikla v roce 2010. Stala se nejvýznamnější každoroční konferencí především pro rozhlasové profesionály. Nyní se koná již 14. ročník.  Akce proběhne v termínu 26.-28.3.2023 v délce trvání 3 dnů v 

Kongresovém Centru Praha. Jde o setkání odborníků z oblasti médií, soukromého i veřejného rozhlasového vysílání, podcastingu a audia, ale i odborníků z oblasti průmyslu, inovací  a vývojové kreativity z celého světa. Akce se bude 

konat v termínu 26.-28.3.2023 v délce trvání 3 dnů v Kongresovém Centru Praha. Počítá se s účastí asi 1400 až 1600 odborníků. Průměrná účast v posledních 8 letech byla přes 1500 osob, v roce 2021 a 2022 byla konference 

hybridní z důvodu pandemie COVID 19, přesto se zúčastnilo 900 osob. V dřívějších ročnících bylo složení účastníků až ze 62 zemí. Kromě odborného programu, networkingu a doprovodných akcí je  plánován velký galavečer v 

Kongresovém centru Praha. Propagace je zajištěna přes sociální sítě, webové stránky konference, tiskové konference před začátkem akce a také  za využití mediálních partnerů. Dotace bude použita na nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb. 

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel o  podporu v posledních 3 letech nežádal, v r. 2019 mu byla poskytnuta v oblasti CR podpora na 2 projekty v celkové výši 800 000 Kč.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                     

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

014/2023

Česká stomatologická komora           

Slavojova 270/22,       

 128 00 Praha 2          

 IČO: 00224286

Česká stomatologická komora
13.10.-14.10.2023  

 2 dny
PVA EXPO Praha 1 800          8 600 000

(450 x 1800 Kč) 

810 000
       810 000     810 000 */   810 000 */  

Pražské dentální dny                                                                                                                                                                        (Téma:  Obory zubního lékařství)

Mezinárodní kongres Pražské dentální dny (PDD) organizuje Česká stomatologická komora (ČSK) pravidelně od roku 1998. Jedná se o největší odbornou událost, která je v České republice pro stomatologickou veřejnost pořádána. 

V roce 2023 se bude konat již 26. ročník této akce, v PVA EXPO Praha v Letňanech. Odborným programem kongresu je polytematika zahrnující všechny obory zubního lékařství. odborný program je plánován na 2 dny ve třech 

paralelních sekcích a je určen celému dentálnímu týmu (tj. zubním lékařům, sestrám, dentálním hygienistkám) a studentům všech těchto profesí. Představit se má na pětatřicet domácích a zahraničních přednášejících. Kongres 

Pražské dentální dny má stále vyšší odbornou a společenskou úroveň.  V rámci kongresu je tradičně organizován mezinárodní workshop představitelů evropských dentálních asociací. Od roku 2007 je tento workshop oficiální 

platformou Rady evropských zubních lékařů (CED – Council of European Dentists). Vedle odborného programu je připravován i doprovodný kulturní program.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v oblasti CR v roce 2021 na  Pražské dentální dny podporu ve výši 600 000 Kč.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                   

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 176 347,96 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

015/2023

Česká silniční společnost z.s., 

Novotného lávka 200/5, 

110 00 Praha 1           

IČO: 00506958

Česká silniční společnost z.s.
2.10.-6.10.2023   

   5 dní

Kongresové Centrum 

Praha 4
4 000          62 600 000

(450 x 4000 Kč)   

1 800 000
    1 800 000     1 800 000 */   1 800 000 */  

XXVIIth WORLD ROAD CONGRESS                                                                                                                                                            (Téma: Silniční infrastruktura, odolnost, udržitelnost, výstavba)

Světový silniční kongres je nejvýznamnějším mezinárodním setkáním odborníků na silniční infrastrukturu. Akce se koná každé 4 roky. V  Praze se silniční kongres uskuteční již podruhé. Akce se bude konat po dobu  5 dní od 2.10. do 

6.10.2023  v Kongresovém centru Praha. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších kongresů konaných v Praze v roce 2023. Účastnit se má až 4 000 špičkových odborníků z celého světa, zástupci klíčových inovativních center a škol, 

zúčastní se i ministři členských (125) zemí, zástupci veřejné správy, investorů, zhotovitelů, Světové banky, OSN, eurokomisaři, zástupci krajů, akademického sektoru a průmyslu. Kromě odborného programu (plenární přednášky, 

paralelní sekce, odborné workshopy, ministerské přednášky s tématy jako  BESIP a cyklistika atd. bude akce doprovázena velkým množstvím společenských akcí, technickými exkurzemi na stavbách v Praze,  exkurzemi pro střední 

školy, studentskými projekty, politickými setkání apod. V rámci společenského programu proběhne welcome recepce, konferenční večeře pro všechny delegáty, prohlídky Prahy, večeře jednotlivých států a jejich ambasád, closing 

ceremony. Česká republika podala největší počet abstrakt ze všech 125 členských zemí. Propagace probíhá přes PIARC - Světovou silniční asociaci s dosahem na 125 členských zemí a na mezinárodní politické a odborné 

společnosti, přes kanály Ministerstva dopravy, kanály Svazu průmyslu a dopravy, přes ambasády spolupracující s ČR, kontakty České silniční společnosti, Sdružení pro výstavbu silnic a CzechInvest, kraje ČR, univerzity, odborné a 

politické organizace. Projekt je finančně velmi náročný, protože kromě tří oficiálních jazyků, je předkládán do češtiny, aby měl co možná největší dopad na českou odbornou komunitu. Projekt je plánován jako udržitelný a udržitelnost 

je v projektu podrobně zmíněna (od  no-waste konceptu po cateringové služby, přes „bezpapírovou formu“ či MHD a elektro a vodíkové autobusy, po využití neziskového sektoru a chráněných dílen).  Případnou dotaci žadatel plánuje 

použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.

Podpora HMP za posl. 3 roky:  V roce 2022 získal žadatel podporu v oblasti CR ve výši 480 000 Kč na projekt 29. Silniční konference.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                        

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 180 605,28 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

016/2023

Česká asociace manažerů a 

administrátorů ve výzkumu, z.s., 

Žerotínovo náměstí 617/9,

 602 00 Brno     

IČO: 17143080

European Association of Research 

Managers and Administrators 

(EARMA)

24.4.-26.4.2023    

  3 dny

Kongresové Centrum 

Praha 
1 400          20 342 755

(450 x 1400 Kč) 

630 000
       630 000     630 000 */   630 000 */  

EARMA - Conference Prague 2023                                                                                                                         (Téma: Management výzkumu a řídících profesí)

Konference EARMA se koná každý rok, letos v Praze v Kongresovém centru Praha, v termínu 24.4.-26.4.2023. Konference se má zaměřit na “Rozšiřování a prohlubování management výzkumu a řídících profesí“. Význam i 

návštěvnost této  konference v evropské komunitě stále roste. Pro rok 2023 se očekává až 1400 účastníků nejenom z Evropy, ale i USA či Asie (žadatel uvádí až  více než 95 % účastníků ze zahraničí). V roce 2022 vzniklo i nové 

národní členství lokální asociace Česká asociace manažerů a administrátorů výzkumu (CZARMA), které je členem evropské asociace EARMA.  Vedle odborného programu, který zahrnuje plenární jednání a 9 paralelních sekcí 

zaměřených na nejnovější vývoj v komunitě managementu výzkumu, posterovou sekci, odbornou výstavu) je připravován i společenský program, který zahrnuje welcome recepci, projížďky historickou tramvají, prohlídky Prahy s 

průvodcem, technické prohlídky univerzit nebo plavbu po Vltavě, slavnostní večeři v paláci Žofín i after party ve městě. Při přípravě konference se bude spolupracovat i s mnoha místními univerzitami včetně Masarykovy univerzity, 

Univerzity Karlovy, ČVUT a Západočeské univerzity.  Konference bude propagována prostřednictvím webových stránek EARMA, přímé komunikace s členy EARMA v celé Evropě a členy CZARMA a také přes kontakty s národními 

univerzitami, prostřednictvím sociálních sítí a partnerských organizací. Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb. 

Podpora HMP za posl. 3 roky:  Žadatel doposud o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal. 

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                  

 Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 8



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

017/2023

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s.

 Sokolská 490/31,

 120 00 Praha 2

IČO: 00444359

Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně, z.s. 

15.6.-17.6.2023    

  3 dní

Kongresové Centrum 

Praha 
3 000          33 529 249

(450 x 3000 Kč)   

1 350 000
    1 350 000     1 350 000 */   1 350 000 */  

SOE 2023 Congress                                                                                                                                                                                                                     (Téma: Oční lékařství )

Jedná se o výroční kongres Evropské oftalmologické společnosti (Societas Ophthalmologica Europea - SOE), který se koná každé dva roky v jedné z evropských zemí již od roku 1960. Česká republika byla pověřena pořádáním této 

akce poprvé v historii. Termín byl stanoven od 15.6. do 17.6.2023, místo konání Kongresové  centrum Praha. Předpokládaná účast je více než 3000 specialistů z celé Evropy, ale i dalších kontinentů. Tématem kongresu pro rok 2023 

je oční lékařství v celém rozsahu, s cílem přinést účastníkům poslední poznatky z oboru. Jedná se o velký kongres, celkem je plánováno 76 sekcí. Součástí kongresu jsou vystoupení špičkových odborníků z celého světa (pozváno je  

více než 400 přednášejících), plánovány jsou kurzy, doprovodná výstava technologie, léků a vzdělávacích možností v očním lékařství. Akce je zaměřena přednostně na mladé lékaře. Na akci se také budou podílet místní nemocnice - 

přenos z operačních sálů, operační kurzy atd. Společenský program zahrnuje večeře zástupců očních společností evropských států, přidružených společností a čestných členů, večeře pořádaná prezidentem SOE pro VIP hosty, 

recepce společnosti mladých oftalmologů, recepce národní oftalmologické společnosti. Všechny tyto recepce budou na významných místech v Praze. Akce je dlouhodobě propagována vedením SOE, v samostatném vystoupení v 

rámci slavnostního zahájení byli pozváni účastníci výročního kongresu v roce 2019 v Nice, pravidelně jsou informovány všechny oftalmologické společnosti v Evropě,  Společnost mladých oftalmologů, akce je propagována na 

významných světových kongresech jak v Evropě tak mimo Evropu. Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v roce 2022 v rámci Programu podpory asociačních kongresů a konferencí celkem částku 3 224 750 Kč na 5 různých kongresů v Praze, v r. 2021 částku 3 300 000 Kč na pět 

různých kongresů, v roce 2020 získal 1 600 000 Kč na 2 kongresy. Některé dotace žadatel však nepřijal, resp. vrátil z důvodu pandemi e Covid-19.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                       

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá žadateli zbývá 63 340,77 EUR - ještě dojde k upřesnění na základě vyúčtování dotací ( a vrácení části dotace).

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

018/2023

Senator Meetings & Incentives s.r.o.

 Korunní 810/104

101 00 Praha 10

 IČO: 27153223

(smlouva o organizaci doložena)

International Institute of Acoustics 

and Vibration

Auburn University Auburn, 

Alabama, USA

9.7.-13.7.2023       

 5 dní
Hotel Hilton, Praha 900             14 712 076

(450 x 900 Kč) 

405 000
       405 000     405 000 */   405 000 */  

Mezinárodní kongres o zvuku a vibracích (ICSV) je každoroční přední akcí pořádanou Mezinárodním institutem akustiky a vibrací (IIAV). Jedná se hlavní akcí v oboru akustiky a vibrací, kde mají odborníci možnost  podělit se o své 

nejnovější poznatky a výsledky výzkumů v této oblasti. Termín kongresu byl stanoven od 9.7. do 13.7.2023, místo konání hotel Hilton. Očekává se účast až 1000 účastníků z celého světa s tím, že účastníci stráví v Praze 4 noci. 

Odborný program  je kromě plenárního zasedání rozdělen na sekce dle oborů a na jednotlivá témata (14 témat jako Akustické měřící instrumenty, Kontrola aktivních zvuků a vibrací, Akustika v leteckém prostoru, Mapování zvuků v 

životním prostředí lidí, Ultrazvuk, vlnová akustika),  Průmyslové zvuky a vibrace, Zvuky a vibrace strojů, Materiály pro kontrolu zvuků a vibrací, Psych, Fyzio a Bio akustika, Silniční, železniční zvuky a vibrace, Akustika místností a 

budov, zpracování a simulace zvukových a vibračních signálů, Podvodní a námořní zvuky, Vzdělávání v oblasti akustiky. Co se týče společenského programu, proběhne zasedání představenstva  a jejich společenský večer a 

společenský večer v Obecním domě v Plzeňské restauraci. Vzhledem k vědeckému tématu se do kongresu zapojí i VŠ, kdy studenti budou pracovat jako dobrovolníci, dojde k zapojení pražských technických vysokých škol, zároveň 

se očekává účast až 30% studentů z celkového počtu účastníků, u studentů je vysoký potenciál, že se do Prahy ještě přijedou podívat, a tím podpoří příjezdovou turistiku. Dotace bude použita na nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a na náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program prezentující HMP jako hostitelské město.

Podpora HMP za posl. 3 roky:  Žadatel v roce 2020 získal  podporu v oblasti CR ve výši 400 000 Kč na projekt 27th International Congress on sound and Vibration, kterou byl nucen z důvodu přesunutí termínu konání 

odmítnout, v roce 2021 získal 180 000 Kč na IATA Ground Handling Conference a v roce 2022 získal částku 75 000 na projekt AFCEA Europe techNet Europe 2022.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                                          

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 173 615,50 EUR.

ICSV 29                                                                                                                                                                                                                  (Téma: Vibrace, zvuk a akustika)

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 10



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název (téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená výše 

dotace

Výbor

v Kč 

KT 

019/2023

GUARANT International spol. s.r.o. 

Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha 9          

 IČO: 45245401

(smlouva o organizaci doložena)

European Society for Paediatric 

Anaesthesiology (ESPA)

Amsterdam, 

Nizozemí

28.9.-30.9.2023      

3 dny

Cubex kongresové 

centrum
500             6 616 824

(450 x 500 Kč)

 225 000
       225 000     225 000 */   225 000 */  

Jedná se o kongres Evropské společnosti pro dětskou anesteziologii (ESPA), který se má konat v Praze opět po 8 letech. Místo konání má být Cubex kongresové centrum, termín od 28.9. do 30.9.2023. Evropská společnost pro 

dětskou anesteziologii (ESPA) byla založena v roce 2009 a vznikla z Federace evropských asociací pediatrické anestezie (FEAPA), která byla založena v roce 1984 jako federace národních společností (pediatrické) anestezie ze 

všech evropských zemí. I když členská základna je primárně evropská, v dřívějších letech se účastnili i odborníci z dalších 50 zemí světa, včetně  Austrálie nebo USA. Každoročně počty účastníků stoupají. Kromě odborného 

programu zaměřeného na oblast anestezie, s důrazem na anestezii dětských pacientů, bude součástí konference  i bohatý doprovodný program spojený s návštěvou významných míst. Žadatel uvádí, že vzhledem k tomu, že je 

smlouva s pořadatelem vedena jako generální smlouva, podepisovaná  jako smlouva o organizaci na 3 roky,  každý rok je pouze doplňován dodatek na konkrétní místo konání. Všechny  smlouvy byly k žádosti přiloženy. Případnou 

dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb. 

Podpora HMP za posl. 3 roky:  V roce 2020 získal žadatel podporu v oblasti CR  ve výši 800 000 na projekt The World Archaeological Congress (WAC - 9), v roce 2021  podporu ve výši 1 200 000 Kč na projekt IEEE/RSJ 

International Conference on Intelligent Robots and Systems, obě tyto podpory nebyly vlivem pandemie covid-19, změnou formátu a přesunutí termínů, žadatelem přijaty. V r. 2023 má žadatel podány 4 žádosti  v rámci 

podpory asociačních kongresů a konferencí.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. A.                                                                                                                          Podpora 

projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 189 858,01 EUR.

European Congress for Paediatric Anaesthesiologists                                                                                                                                                                     (Téma: Dětská anesteziologie)

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



Příloha č. 3 PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor

v Kč 

KT 

001/2023

Česká společnost chemického 

inženýrství z.s.

Novotného lávka 200/5,

 110 00 Praha 1,               

 IČO: 00499692

Česká společnost 

chemického inženýrství 

z.s.

28.8. - 1.9.2023

5 dní

ČVUT - Fakulta 

Stavební, Praha 6
400           5 000 000

(400 x 300 Kč)       

120 000
             120 000     120 000 */   120 000 */  

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023

OPATŘENÍ I. - PODPORA  ASOCIAČNÍCH KONGRESŮ A KONFERENCÍ - KATEGORIE B (200 - 499 registrovaných účastníků) - žádosti navržené k poskytnutí dotace (do 200 000  Kč)

International Symposium on Polyelectrolytes - ISP 2023                                                                                                                         (Téma: Polyelektrolyty)

Kongres ISP 2023 (International Symposium on Polyelectrolytes), jehož tématem budou v roce 2023 9olyelektrolyty, se odehraje na půdě ČVUT v termínu 28.8. - 1.9.2023, v délce trvání 5 dní. Jedná se o 

pravidelně se opakující akci, která se v rámci pořadatelství střídá každý rok. V r. 2023 se bude konat  již třináctý ročník. Žadatel předpokládá účast zhruba 400 osob z více než 40 zemí světa. Kromě 

odborného programu jsou připravovány  doprovodné kulturní akce,  turistické aktivity po Praze a okolí, soutěže,  studenti se budou moci neformálně seznámit se špičkami v oboru. Dotace bude použita na 

nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb a na náklady na nájem společenských prostor nebo catering pro jeden společenský uvítací program.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v roce 2022 v oblasti CR podporu ve výši 440 000 Kč na CHISA 2022. Žadatel získal podporu i v r. 2021 na LMC 2021 - 11th Liquid Matter Conference 

(360 000 Kč) a v r. 2020 na CHISA 2020 (440 000 Kč), ale  z důvodu pandemie Covid-19 podpory nepřijal.                                                                                             

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. B.                                                                            

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 182 118,91 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor

v Kč 

KT 

002/2023

Česká ortodontická společnost 

Slavojova 270/22,

 128 00 Praha 2, 

IČO: 45246157

Česká ortodontická 

společnost

5.10. - 7.10.2023

3 dny

Cubex Centrum, 

Praha 4
499           6 314 700

(499 x 300 Kč)                     

149 700 Kč
             149 700     149 700 */  149 700 */ 

Jedná se o každoročně pořádaný kongres České ortodontické společnosti (ČOS), který se koná vždy v jiném městě na území ČR. Pro rok 2023 bude tento kongres uspořádán v Cubex Centru v Praze 4, v 

termínu 5.-7.10.2023. Předpokládaná účast je více než 450 registrovaných účastníků, tuzemských i zahraničních, kteří v Praze stráví 3 a více nocí. Účastníci budou odborníci a lékaři z oboru ortodoncie, 

protetiky, stomatologie a implantace. Kromě odborného programu z oblasti ortodoncie  a dalších návazných oborů bude součástí kongresu i kurz v délce trvání den a půl zaměřený na interdisciplinární 

spolupráci ve stomatologii pod vedením světových leaderů v oboru. Dotace bude použita na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.                                                           

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v roce 2022 v oblasti CR podporu ve výši 95 000 Kč na  3rd Congress of tooth transplantation, podporu na stejný kongres získal již v r. 2020, kdy ale z 

důvodu pandemie Covid-19 a posunutí termínu konání dotaci ve výši 150 000 Kč nepřijal.   

  Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. B.    

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 196 145,58 EUR.

23. Kongres České ortodontické společnosti                                                                                                                                            (Téma: Ortodoncie a interdisciplinární léčba)

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor

v Kč 

KT 

003/2023

Ústav experimentální botaniky 

AV ČR, v.v.i. 

Rozvojová 263,

  165 00 Praha 6 - Lysolaje                      

 IČO: 61389030

Ústav experimentální 

botaniky AV ČR, v.v.i.

25.6. - 29.6.2023              

5 dní

Konferenční Centrum 

City, Praha 4 
350           2 787 648

(350 x 300 Kč)                     

105 000 Kč
             105 000     105 000 */  105 000 */ 

Jedná se o desátý ročník mezinárodního symposia ACPD 2023 (Auxins and Cytokinins in Plant Development and Interaction with other Phytohormones 2023), které pořádá Ústav experimentální botaniky AV 

ČR. Symposium má  probíhat v termínu od 25.-29.6.2023 v délce trvání 5 dní v prostorách Konferenčního centra City v Praze 4 - Nuslích. Účastníky setkání jsou špičkoví pracovníci v oboru problematiky 

rostlinných hormonů. Hormonomika, zejména studium úlohy rostlinných hormonů při řízení růstu a vývoje rostlin a jejich interakce s prostředím, je jedním ze stěžejních směrů výzkumu Ústavu experimentální 

botaniky, tato problematika se na ÚEB rozvíjí již od jeho vzniku v r. 1962. Ústav  představuje jedno z předních světových pracovišť, zejména v oblasti výzkumu auxinů a cytokininů. Tato problematika přináší 

řadu praktických aplikací s velkým potenciálem, nejen při zvyšování produktivity a odolnosti rostlin, ale též ve farmacii a kosmetice.  Symposium bude rozděleno do několika odborných sekcí, součástí bude 

uvítací recepce, výstava s mezinárodními a národními společnostmi i společenská večeře v centru Prahy. Dle žadatele je očekáváno 350 účastníků z celého světa, kteří stráví v Praze  pět a více nocí. Dotace 

bude použita na pronájem společenských  a konferenčních prostor a na služby s tím spojené  a na společenský uvítací program. 

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal. 

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. B.   

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

Auxins and Cytokinins in Plant Development - ACPD 2023                                                                                                                                (Téma: Rostlinné hormony)

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor

v Kč 

KT 

004/2023

Společnost pro vědu o 

laboratorních zvířatech, z.s. 

Vídeňská 1083,

142 00 Praha 4 - Krč,                                                       

IČO: 00549401

Společnost pro vědu o 

laboratorních zvířatech, 

z.s.

30.5. - 1.6.2023               

3 dny

Cubex Centrum, 

Praha 4
499           4 000 093

(499 x 300 Kč)                     

149 700 Kč
             149 700     149 700 */  149 700 */ 

Central-East European Laboratory animal Science Conference (CELASC)                                                                                        (Téma: Laboratorní zvířata)

Jedná se o první kongres Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech, vědecké společnosti s více než šedesátiletou tradicí, který bude probíhat ve dnech 30.5.2023 - 1.6. 2023 v Cubex Centru v Praze 4. 

Očekávaná účast je až 499 tuzemských a zahraničních hostů, kteří v hlavním městě stráví 3 a více nocí. Účastníci budou převážně výzkumníci, facility manageři a veterináři. Kongres CELASC (Central-East 

European Laboratory Animal Science Conference) je společnou akcí členských asociací FELASA. Uváděná témata jsou Animal handling, Severity assessment and classification, 3R’s and welfare, 

Communication, Animal behaviour, Education and training, Animal facility design, BSL 2, 3, 4 facilities (odborná témata týkající se zacházení s laboratorními zvířaty, jejich chování atd.). Propagace akce bude 

zajištěna prostřednictvím odborných časopisů, odborných organizací a specializovaných nadnárodních firem v oblasti laboratorních zvířat. Dotace bude použita na nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.                                                                                                                                                                        

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal v roce 2019 v oblasti CR podporu ve výši 450 000 Kč na  FELASA 14th Congress 2019.     

 Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. B.       

Podporaa projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor

v Kč 

KT 

005/2023

Česká národní větev Světové 

drůbežnické společnosti, z.s. 

Zemědělská 1665/1,

 613 00, Brno 

Mendelova univerzita v Brně 

      IČO: 64328872

Česká národní větev 

Světové drůbežnické 

společnosti, z.s.

26.6. - 29.6. 2023   

4 dny

Cubex Centrum, 

Praha 4
499           3 334 600

(499 x 300 Kč)                     

149 700 Kč
             149 700     149 700 */   149 700 */  

XI European Symposium on Poultry Welfare                                                                                                                                               (Téma: Welfare drůbeže)

Jedná se o vědeckou konferenci k welfare drůbeže, kterou pořádá Česká národní větev Světové drůbežnické vědecké asociace (WPSA). Tento typ konference s tematikou welfare drůbeže je pořádán v 

pravidelných čtyřletých intervalech na evropské úrovni. Odborný program se bude odehrávat v Cubex Centru v Praze 4, v termínu 26. - 29.6.2023 v délce trvání 4 dní. Žadatel očekává 350-500 návštěvníků 

ze zahraničí. Mezi účastníky konference budou špičkoví vědečtí pracovníci v dané oblasti, pracovníci univerzit a vědeckých pracovišť, představitelé komerčních firem, které mají vztah k drůbežářskému 

průmyslu (od inkubace přes výživu až po technologie chovu a zpracování drůbeže), také studenti a mladí vědečtí pracovníci z celého světa, primárně ovšem z Evropy. Na programu budou témata jako: 

Welfare drůbeže a udržitelná produkce drůbežích produktů, Alternativní strategie k usmrcování jednodenních nosných kohoutků, Chování a kognitivní schopnosti kura, Usmrcování,transport a porážení 

drůbeže, Systémy monitoringu welfare na farmách.  V ČR je jedno z aktuálních témat chov nosnic v klecových technologiích. V rámci doprovodného programu je plánován networkingový společenský večer a 

okružní jízdy po Praze. Dotace bude použita na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal.  

 Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. B.   

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor

v Kč 

KT 

006/2023

Nadační fond OBEZITA

Národní 139/8, 

116 94 Praha 1,       

IČO: 26751429

Nadační fond OBEZITA
13.10.-14.10.2023  

2 dny

Vienna House Hotel 

Diplomat Praha
499           3 621 700

(499 x 300 Kč)                     

149 700 Kč
             149 700     149 700 */   149 700 */  

9th Central European Congress on Obesity                                                                                                               (Téma: Problematika obezity)

Jedná se o kongres, který se opakuje každé 2 roky v jiném městě středoevropského regionu pod záštitou Evropské společnosti pro studium obezity (EASO - European Association for the Study of Obesity) a 

lokální národní obezitologické společnosti. Tématem je problematika obezity, a to od výzkumu, přes léčbu až k celospolečenské a individuální prevenci, metodologie akcelerovaných akčních národních plánů, 

která by měla pomoci členským zemím zmírňovat, ideálně zvrátit vzestupný trend obezity, možnosti léčby. Účastníky budou významní evropští odborníci, kteří budou sdílet své poznatky a zkušenosti, jakým 

způsobem zvládat tento dlouhodobý problém včetně různých léčebných metod a inovací. Dotace bude použita na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal. 

 Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. B.   

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření I. - žádosti navržené k poskytnutí dotace 

Název 

(téma)

poř.č. žadatel pořadatel kongresu
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

 počet 

účastníků 

kongresu 

celk.nákl. 

projektu Kč

max. možná výše 

dotace v  Kč 

požadovaná 

částka v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Komise 

v Kč 

 Doporučená 

výše dotace

Výbor

v Kč 

KT 

007/2023

Mikrobiologický ústav AV ČR, 

v.v.i.  Vídeňská 1083,                

142 00 Praha 4,                       

 IČO: 61388971

Mikrobiologický ústav 

AV ČR, v.v.i.

18.9. - 21.9.2023 

4 dny

Kongresové Centrum 

Praha 
499           5 770 000

(499 x 300 Kč)                     

149 700 Kč
             149 700     149 700 */   149 700 */  

4th International Conference on Food Bioactives & Health                                                                                                                (Téma: Biologicky aktivní látky a zdraví)

Tento v pořadí již 4. kongres se letos uskuteční v hlavním městě Praze v termínu 18.-21.9.2022 v Kongresovém Centru Praha v délce trvání 4 dní, za předpokládané účasti více než 490 delegátů z nichž 

nejméně 400 bude ze zahraničí. Budou zde prezentovány nejnovější výsledky a poznatky z výzkumu v oblasti bioaktivních látek z potravin např. peptidy, polysacharidy i toxiny v potravinách, dále zde budou 

diskutovány i funkční potraviny, doplňky stravy a výživové doplňky, vliv biologicky aktivních látek z potravin na lidské zdraví. Na bázi diskuzního fóra zde budou přítomni akademici, výzkumníci, odborníci z 

praxe za přítomnosti průmyslových partnerů z oblasti potravinářského průmyslu a farmacie. Připravována je úvodní recepce a na závěr také galavečeře v prostorách restaurace Mlýnec. Doprovodný program 

bude nabízen formou prohlídek Prahy s průvodcem a formou výletů po okolí. Propagace bude zajištěna formou webových stránek a sociálních sítí. Dotace bude použita na nájem společenských a 

kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal.     

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření I., kat. B.    

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.

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



Příloha č. 4 PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

OPATŘENÍ II. - žádosti nesplňující formální  náležitosti

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace,

 počet dní
místo realizace

celk. náklady akce 

v Kč

požadovaná 

částka v Kč 
podíl na celk. 

nákladech 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor

v Kč

A  

014/2023

AMCA spol. s.r.o.

 Vyšehradská 320/49,    

128 00 Praha 2,         

 IČO: 27397718

10.09.2023 - 

14.09.2023	   

5 dní

Kongresové centrum Praha 6 084 694              200 000    3,29% 0*/ 0*/

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Žádost nesplňuje formální náležitosti  PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., 

Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, kategorie II.B., (písm. G, čl. 1, bod 6 a 7 Programu). Komise doporučuje nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace.

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023

OPATŘENÍ II. - PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - žádosti nesplňující formální náležitosti

Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2023                                                                    

Žádost nesplňuje formální náležitosti  PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II. (kategorie II.B), ve kterém žadatel žádost podal. 

Žadatel v tomto případě žádá o podporu na Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2023, každoroční konferenci o kryptografickém hardwaru a vestavěných systémech. 

Konference je hlavním místem pro výzkum návrhu a analýzy kryptografického hardwaru a softwarových implementací. Jako oblastní konference Mezinárodní asociace pro kryptologický výzkum (IACR) propojuje 

kryptografické výzkumné a inženýrské komunity s účastníky z akademické sféry, průmyslu, vlády i dalších oblastí. Konference by se měla konat od 10.9. do 14.9.2023 v Kongresovém centru Praha a přilákat by 

měla až 600 účastníků z různých zemí. Případnou dotaci by žadatel plánoval použít na úhradu nákladů za nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor včetně příslušných služeb.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel doposud o žádnou podporu v posledních 3 letech nežádal. 

Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 192 513,66 EUR.

Žádost nesplňuje formální náležitosti  PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem, kategorie II.B., (písm. 

G, čl. 1, bod 6 a 7).

Dle Programu podpory CR pro rok 2023 (dále "Program"), bodu A., Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, v Opatření II., kategorii II.B, ve které žadatel podal žádost, podpora v této kategorii je 

určena na podporu významných vícedenních akcí konferenčního charakteru, které se konají pravidelně / opakovaně, nesplňují podmínky pro poskytnutí Dotace v Opatření I. (nejedná se o uzavřené asociační 

kongresy a konference) a které jsou určeny pro registrované odborné účastníky i pro veřejnost s tím, že mají minimálně 200 účastníků, kteří se akce zúčastní prezenčně.  Podpora není určena pro kongresy, 

konference, semináře a podobné formáty, které se konají při výstavách a veletrzích. Okruh způsobilých žadatelů pro tuto kategorii je uveden pod článkem E, odstavcem 1, písm. a) až e). Žadatel (obchodní 

korporace) v tomto případě není uveden v okruhu způsobilých žadatelů pro Opatření II., kat. II.B dle podmínek Programu, čl. E, odstavce 1, písm. a) až e). Podpora v tomto Opatření, v této kategorii není určena 

dle podmínek Programu pro  uzavřené asociační kongresy a konference, kam tento kongres svým charakterem spadá. 

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



Příloha č. 5 PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

001/2023

Active Radio a.s.

Wenzigova 1872/4

120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 61058297

14.4.2023 - 

16.4.2023

3 dny

O2 Universum,

Českomoravská 2345/47,

Praha 9 -Libeň

15 000 000                   900 000    6% 79,78    800 000 */  800 000 */ 

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023

PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - KATEGORIE II.A   - žádosti splňující formální náležitosti 

Comic-Con Prague

Jedná se o 4. ročník historicky největšího popkulturního festivalu na území ČR. Festival Comic-Con je zaměřený na filmy, seriály, hry, komiksy, kostýmy a knihy, především v žánru sci-fi, fantasy a horor. Konat se bude opět v O2 Universum mimo 

centrum, v termínu od 14.4. do 16.4.2023. Předpokládaná účast pro rok 2023 je uváděna 24 000 návštěvníků. V r. 2021 festival navštívilo během 3 dnů na 18 500 návštěvníků, v roce 2022 také přes 18 000 návštěvníků. Z udávaného počtu 

návštěvníků bylo  v dřívějším ročníku asi 30% mimopražských a 20 % ze zahraničí. Podrobný koncepční a realizační plán, program, propracovaná propagační strategie, vyhodnocení minulých ročníků, přehled mediálních výstupů a další 

doplňující informace k festivalu jsou podrobně rozepsány v samostatných přílohách. Financování akce je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je v žádosti uvedena. Festival Comic-Con ve spojení s Prahou se jeví jako velice atraktivní akce i 

pro zahraniční návštěvníky. Cílem žadatele je dosáhnout až 40 % zahraničních návštěvníků. Významná je i propagace hl. m. Prahy v souvislosti s propagací akce na národní i mezinárodní úrovni. Počítá se s masivním zájmem celostátních medií 

a tuzemských i zahraničních novinářů. Dřívější ročník zaznamenal přes 400 mediálních výstupů včetně TV reportáží. Propagace Prahy je zahrnuta ve všech reklamních formátech a bude prezentována i na akci. Významná je i úzká spolupráce s 

hollywoodskými herci, agenty a producenty, neboť tím je Praha ukazována jako vstřícná lokalita pro filmové produkce, což přináší hlavnímu městu další potenciál.  Žadatel chce hl. m. Prahu zapojit i do samotného programu akce. Kromě 

klasického programu chce žadatel pro ročník 2023 pokračovat s edukativní programem s názvem FutureCity by Comic-Con Prague,  cílem je pomocí virtuální reality představit hl. m. Prahu jako město budoucnosti. Pro rok 2023 se připravuje nová 

interaktivní podoba a také šifrovací hra pro návštěvníky, která bude probíhat po celém území Prahy.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2021 na ComicCon Prague (200 000 Kč), v r. 2022 na stejnou akci získal 800 000 Kč.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis zbývá 159 786,21 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Již tradiční festival se těší velké popularitě. Svým tématem posiluje pozici Prahy coby silného centra filmového průmyslu (vč. animace). Termín a lokalita navíc pomáhá rozprostřít turistický tlak v čase i 

území.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

002/2023

Muzeum Karlova mostu z.s.

Na Marně 477/3

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČO: 05342007

14.5.2023 -

15.5.2023

2 dny

Hradčanské náměstí, náplavka u 

Hergetovy cihelny, Karlův most, 

Vltava pod Karlovým mostem v 

místě Alšova nábřeží, Malostranské 

náměstí, Hradčanské náměstí, 

Svatovítská katedrála, Nerudova 

ulice, Platnéřská ulice, Praha 1

6 100 000                1 800 000    29,51 77,78     1 500 000 */   1 500 000 */ 

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou rekonstrukcí původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Tyto novodobé slavnosti se konají od roku 2009, v roce 2023 se bude jednat již o 15. ročník. 

Slavnosti nabízejí kulturní program včetně mše, koncertu a regaty lodí na Vltavě, zároveň mají zprostředkovat duchovní poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci s vysokými náklady, navíc pro 

širokou veřejnost zdarma, slavnosti jsou střídavě organizovány spol. Pražské Benátky s.r.o., Svatojánským spolkem z.s. a Muzeem Karlova mostu z.s. To organizovalo akci v roce 2022 a připravuje ji i pro rok 2023. Místo i termín je vždy daný, 

14. a 15. května v okolí Karlova mostu. V roce 2023 akce bude začínat benátským odpolednem na Hergetově cihelně. Další den bude následovat tradiční zdobení koní, jejich žehnání, mše svatá v katedrále sv. Víta, "Svatojánské procesí", které 

dojde na Karlův most a následovat bude hlavní večerní program na Vltavě u Karlova mostu. Hlavní součástí programu bude regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců a koncert na pontonu na Vltavě. Financování akce je vícezdrojové. 

Slavnosti každý rok přilákají velké množství návštěvníků včetně těch zahraničích. K propagaci akce a hl. m. Prahy dochází prostřednictvím sociálních sítí, billboardů, CLV, médií, platforem. Reportáže tradičně přenáší Česká televize, TV Prima 

CNN, ale i zahraniční média. Dle údajů žadatele se v době předcovidové akce účastnilo asi na 15 000 návštěvníků. V  "covidovém" roce 2020 vidělo slavnosti Navalis online asi 200 000 diváků, v r. 2022 je uváděno na 250 000 online sledujících.  

V době pandemie v r. 2021 se podařilo v souvislosti se svátkem sv. Jana Nepomuckého rozeznít zvony na celém světě (více než 300 kostelů). Akce přispívá k vnímání Prahy jinak než jen jako večírkové destinace. Zdůrazněn je i její duchovní 

význam.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat a služby  s tím spojené, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku  a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města 

jako poskytovatele dotace dle Programu.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Akce je HMP pravidelně podporována. Slavnosti NAVALIS jsou organizovány střídavě spol. Pražské Benátky s.r.o., Svatojánským spolkem z.s., v tomto roce spolkem Muzeum Karlova mostu z.s.. Současný 

žadatel získal pro loňský ročník podporu ve výši 900 000 Kč.  Společnost Pražské Benátky s.r.o. získala na Slavnosti NAVALIS v r. 2019 v oblasti kultury podporu ve výši 1 700 000 Kč a 870 000 Kč (poskytnutí reklamní ploch - odbor médií a 

marketingu MHMP), v roce 2020 pak podporu ve výši 2 000 000 Kč v oblasti cest. ruchu a v r. 2021 podporu ve výši 650 000 Kč.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Limit v režimu de minimis zbývá 162 048,33 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Festival obohacuje nabídku města pro rezidenty i turisty, je specifický svou hlubokou tradicí a duchovním přesahem. Lokalita a termín akce je sice turisticky exponovaný, což je ale pevně dáno z podstaty 

svatojánské slavnosti. Na webu chybí komunikace v cizích jazycích.

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2023

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

003/2023

Prague Harley Days s.r.o.

U Šalamounky 769/41, 

158 00 Praha 5

IČO: 09379118

1.9.2023 - 3.9.2023                                     

3 dny
Výstaviště Praha Holešovice 10 605 896                2 000 000    18,86 74,67      1 000 000 */    1 000 000 */ 

V r. 2023 se má konat již 11. ročník Prague Harley Days (PHD), ve spojení s Burgerfestem (BF) třetí ročník. Nejedná se pouze o akci pro jezdce a fanoušky  motocyklů Harley-Davidson. Akce je koncipována  jako kulturně-společenský třídenní 

festival, jehož program má široký záběr. Kromě nejpopulárnější části PHD - spanilé jízdy, jsou součástí akce kulturní akce, gastro zážitky, kuchařské workshopy a show, výstavy, soutěže a hry pro všechny věkové skupiny, seskok padákem na 

Václavském náměstí. Od roku 2013, kdy se akce konala poprvé, stoupla návštěvnost o 500 %, rovněž mediální ohlas - ročník 2022 vykázal na 144 výstupů.  Festivalu PHD a BF se účastní návštěvníci z celé ČR i ze zahraničí. Celková 

návštěvnost se pohybuje okolo 30 000 návštěvníků. Během posledních 5 let se dle údajů žadatele podíl zahraničních návštěvníků pohybuje kolem 30%. Vzhledem k plánované propagaci festivalu PHD na oslavách 120. výročí Harley Davidson, 

které se budou konat v červnu 2023 v Budapešti, je očekávaný podíl zahraničních účastníků PHD a BF 2023 kolem 45%.  Bezpečnostní opatření při akci jsou velice dobře zajištěna. Přínos pro  příjezdový cestovní ruch je velký, díky vysokému 

podílu bonitních  zahraničních návštěvníků, počet dní strávených v Praze je udáván 3 dny. Propagační strategie je dobře propracována, popsána v samostané příloze. Je postavena na 3 hlavních komunikačních liniích, je zaměřena i na 

zahraniční návštěvníky. Financování akce je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je v žádosti uvedena. Žádost je velmi dobře zpracována, jednotlivé části jsou rozpracovány v samostatných přílohách, přiložena je i analýza návštěvnosti akce 

a přínosů  v r. 2018, mediální výstupy apod.

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat a služby spojené s těmito prostorami (Výstaviště Praha Holešovice).

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu na tuto akci formou IUD v oblasti cestovního ruchu v roce 2022 ve výši 800 000 Kč. V roce 2018 obdržela společnost Klasik Moto, a.s. na 115. výročí Harley-Davidson (celosvětové setkání, 

které se koná jednou za 5 let)   IUD v oblasti CR ve výši 5 000 000 Kč.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Limit v režimu de minimis zbývá 167 528,51 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Tradiční událost, která má své jádro na Výstavišti, přiváží do města velký počet často bonitních návstěvníků. Akce je bezesporu atraktivní a oblíbená, ale zároveň mohou některé její části (především 

motorkářská jízda) být pro obyvatele obtěžující, ať už hlukem či exhalacemi.

Prague Harley Days a Burger Fest 2023

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

004/2023

Prague Pride z.s.

Rybná 716/24,

110 00 Praha 1 -Staré Město

IČO: 22842730

7.8.2023 -

13.8.2023

7 dní

Praha - Střelecký ostrov a

okolí, Letná a další místa
5 075 000                1 000 000    19,7 75,56    700 000 */  700 000 */ 

Prague Pride 2023

V roce 2023 se uskuteční již 13. ročník festivalu Prague Pride, zaměřený na lesbickou, gay, bisexuální, transgender a další tematiku. Program zahrnuje na 150 různorodých akcí (koncertů, filmových a divadelních představení, workshopů, debat, 

sportovních a networkingových akcí, výstav), které se budou konat na různých místech v Praze v termínu od 7.8. do 13.8.2023. Hlavní program - Pride Village bude tradičně na Střeleckém ostrově, Pride Life pak v prostorech Života 90, Pride 

Café v domě Langhans, pro Pride Park jsou navrženy 3 lokace mimo centrum  Letenské sady, Výstaviště Holešovice nebo Štvanice. Jedná se o největší pride festival v postkomunistických zemích. Účast v době předcovidové byla mezi 80 000 až 

90 000 osob, v roce 2022 se průvodu Prahou zúčastnilo na 60 000 osob. Každoročně asi 30 % účastníků přijíždí ze zahraničí. Akce je z pohledu příjezdového CR  významná. Festival přispívá k popularizaci Prahy jako destinace pro LGBT+ 

turisty, část programu je tlumočena či jinak zpřístupněna cizincům. Akce upoutává velkou mediální pozornost v zahraničních i domácích médiích. Dle průzkumu účastníci v Praze obvykle zůstávají čtyři až pět dní. Útrata za služby a ubytování 

návštěvníků v Praze se dle žadatele pohybuje v řádech desítek milionů korun. Propagační strategie je podrobně rozepsána, bude vedena opět prostřednictvím IMC (Integrated Marketing Campaign), digitálních médií (organickou i placenou 

komunikací na sociálních sítích, ve vyhledávačích a na webových stránkách formou placeného PR). Kampaň cílená na mimopražské návštěvníky má přesáhnout  3 000 000 zobrazení, webové stránky navštíví přes 150 000 zahraničních 

návštěvníků a významná je z hlediska propagace HMP i spolupráce se 120 novináři. Většina akcí bude návštěvníkům zpřístupněna zdarma. Podrobný popis, koncepční a realizační plán, rozpočet a další informace jsou uvedeny v samostatných 

přílohách. Financování je vícezdrojové. Co se týče ekologické strategie,  iniciován byl  tzv. “Čistý festival”, od r. 2021 žadatel realizuje "Zeleného průvodce návštěvníka", na festivalu budou distribuovány vratné kelímky pro účastníky, posílena byla 

spolupráce s Pražskými službami či s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Cílem je udržitelný merchandising.  

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat a služby s tím spojené, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec 

povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na akci Prague Pride podporu HMP v oblasti cestovního ruchu v r. 2019 (800.000 Kč), v r. 2020 (1.000.000 Kč), v r. 2021 (650 000 Kč), v r. 2022 (650 000 Kč).

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Limit v režimu de minimis zbývá 109 426,33 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Jedná se o tradiční týdenní akci s významným lidskoprávním přesahem a mediálním pokrytím, která má potenciál vysoké návštěvnosti i ze zahraničí.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

005/2023

Institut umění - Divadelní ústav

Celetná 17, 

 110 00 Praha 1

IČO: 00023205

8.6.2023 -

18.6.2023

11 dní

Pražská tržnice v Holešovicích, 

Národní galerie ve Veletržním paláci 

Divadelní akademie múzických 

umění (DAMU)

34 650 000                2 000 000    5,77 80,33    2 000 000 */  2 000 000 */ 

Pražské Quadriennale 2023

Pražské Quadriennale (PQ) je nejvýznamnější setkání pro umělce, teoretiky, studenty, managery a další profesionály z oboru scénografie - od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy. 

Jedná se o oborovou akci s mezinárodním účastí a přesahem pro běžné návštěvníky.  Během PQ proběhnou desítky menších vzdělávacích akcí a desetidenní konference (vybráno cca 100 přednášejících). Velká část programu probíhá ve 

veřejném prostoru a je dostupná zdarma. Akce je tradičně spojena s hlavním městem Prahou, prvně se konala již v roce 1967. V roce 2023 se uskuteční v termínu od 8.6. do 18.6.2023 na třech hlavních lokacích v Holešovické tržnici, v Národní 

galerii ve Veletržním paláci a na Divadelní akademii múzických umění (DAMU). Akce je z pohledu příjezdového cestovního ruchu velmi významná, neboť do Prahy přivádí tisíce návštěvníků z celé ČR i ze zahraničí. Během minulého ročníku PQ v 

roce 2019 byla vypracována studie návštěvnosti akce a studie ekonomického dopadu akce (obě přiloženy k žádosti jako přílohy). Dle získaných údajů navštívilo v roce 2019 PQ téměř 11 000 turistů, kteří přenocovali v Praze. Více dní pak během 

PQ pobývají tradičně profesionálové, kteří si zakoupí akreditaci. V rámci PQ 2019 přijeli do České republiky profesionálové ze 106 zemí a bylo vydáno 8005 akreditací. Pro rok 2023 se očekává účast  6000 - 8 000 odborníků a dále několik tisíc 

návštěvníků ze zahraničí. Celková návštěvnost akce se odhaduje na 50 000 - 70 000 návštěvníků. Mimořádná je i délka trvání akce a složení návštěvníků, kteří kromě PQ navštěvují i další kulturní akce v Praze.  Propagační strategie je založená 

na online nástrojích, mediální spolupráci s ČT, ČRo a dalšími odbornými médii nebo v rámci novinářských cest.  14. ročníku v r. 2019 se zúčastnilo  62 vystavujících zemí, 8 005 akreditovaných odborníků, návštěvnost byla 70 000; 13. ročníku v 

r. 2015 se zúčastnilo  66 vystavujících zemí, 6 000 akreditovaných odborníků, návštěvnost 180 000. Ekologická strategie včetně principu udržitelnosti je zmíněna. Využívá se místních dodavatelů služeb, na konci akce probíhá neformální veřejná 

aukce, díky které se rozprodá část stavebních a výstavních materiálů, využívá se princip up-cyclingu. Financování je vícezdrojové. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem prostor, kde se akce bude konat a na služby spojené s těmito pronajatými prostorami.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti kultury v r. 2022 na Mezinárodní sympozium 2022 „Where are we?“ a přípravu Pražského Quadriennale 2023 (200 000 Kč). Na Pražské Quadriennale 2019 získal IUD v oblasti CR 

pro r. 2019 ve výši 4 000 000 Kč.

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Limit v režimu de minimis zbývá 200 000 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Tradiční událost, díky které se Praha stává každé 4 roky světovým centrem scénografie. Oborové setkání světové komunity nejen divadelních tvůrců přitahuje velké množství domácích i zahraničních 

návštěvníků. 

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

006/2023

Arcibiskupství pražské

Hradčanské náměstí 56/16, 

118 00 Praha 1

IČ: 00445100

	2.6.2023 - 

3.6.2023

2 dny

Praha - různá místa 850 000                   250 000    29,41 71,11    150 000 */  150 000 */ 

Noc kostelů 2023

Jedná se již o 15. ročník Noci kostelů. Akce proběhne v termínu od 2. 6. do 3.6.2023 a zapojit se má více než 150 kostelů a modliteben v Praze; celkem v ČR to bude více než 1700 kostelů. Akce zve ke společnému setkávání a k objevování 

interiérů zapojených kostelů a modliteben. Každé místo má svou autentickou atmosféru i autentický program. Některá místa jsou zpřístupněna pouze v rámci této akce, doprovodný program tvoří různé koncerty, přednášky, historické výklady, 

debaty. Předpokládaná účast je  dle  zkušeností z předchozích ročníků odhadovaná pouze v Praze na 130 000 účastníků. Akce je zdarma  a účastní se jí dospělí, studenti, rodiny s dětmi, mládež, senioři i hosté ze zahraničí. Při Noci kostelů 2022 

se uskutečnilo v Praze celkem 993 doprovodných programů. Propagace probíhá především na webu Nockostelu.cz a  na sociálních sítích, v rozhlase, za spolupráce mediálních partnerů (Katolický týdeník, TV Noe, Rádio Proglas, KAM po Česku, 

deník Metro). Financování je vícezdrojové. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na služby spojené s prostorami, kde se akce bude konat a na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec 

povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel  na Noc kostelů získal v minulosti podporu v oblasti kultury v roce 2019 (300 000 Kč), 2020 (300 000 Kč), 2021 (250 000 Kč), 2022 (150 000 Kč).

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis zbývá 163 299,09 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP. Oblíbená akce je příkladem mj. církevního 

cestovního ruchu a obohacuje nabídku města pro domácí i zahraniční návštěvníky i obyvatele, pro které je motivací k návštěvě méně známých lokalit.  Diskutabilní je doba trvání akce. Žadatel musí ve vyúčtování dotace prokázat, 

že akce měla časový přesah do následujícího dne. 

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

007/2023

ŽIJEME V CENTRU  z.s.

Masná 697/19, 

110 00 Praha 1

IČO: 02466228

24.2.2023 - 

18.12.2023

Veřejný prostor - Praha 1 - Alšovo 

nábřeží, Praha 2, Praha 5
2 884 000                   500 000    17,34 59,33    0 */  0 */ 

UMtrh umělecký trh

Jedná se o "umělecké trhy", prezentaci mladých českých umělců, designerů různých uměleckých forem, o open air prodejní galerii s doprovodným kulturním programem. Tato akce vznikla v roce 2016, od té doby se konalo více než 80 akcí. 

Cílem projektu UMtrhu je vytvoření uměleckého prostoru, kde návštěvník najde inspiraci, zážitek, kus umění či designu. Veřejný prostor se mění v uměleckou přehlídku mladých talentů všech uměleckých oborů, živé tvorby začínajících malířů, 

výtvarníků, kreativity designerů, tvůrců módy či malých výrobců uměleckých užitných předmětů. Součástí "trhu" je i další nabídka - dětské programy, malá výstava, hudební produkce, kde jsou představováni žáci z uměleckých škol (Ježkovy 

akademie, DAMU, HAMU, JAMU), na programu v r. 2021 byla např. opera v nové podobě tzv. OperUM (Ensemble Damian), pro rok 2023 je v jednání spolupráce s DAMU, Hofkomedians, budou přizváni streetartoví umělci. UMtrhy prošlo 53 

výtvarníků a přes 100 hudebníků, zpěváků a designerů.  UMtrhy otevírají  možnost účasti zahraničních umělců. Akce může být přitažlivá i pro zahraniční návštěvníky, propaguje Prahu v oblasti umění, designu a lokální tvorby, zprostředkovává 

jinou image města.  Doprovodné programy jsou bezplatné, příjmy jsou z pronájmu řemeslných stánků pro umělce, kteří své výrobky na místě prodávají. V průběhu roku 2023 jsou plánovány 2 až 3 UMtrhy měsíčně (celkem 22 UMtrhů) s tím, že 

návštěvnost každé dvoudenní akce je dle žadatele 3000 až 5000 osob. Místa konání jednotlivých UMtrhů jsou různá, žadatel uvádí nám. Jana Palacha/Alšovo nábř., Ovocný trh, Celnici; v jednání má být veřejný prostor na Praze 2 a 5. 

Podrobnější popis projektu a rozpočet je rozveden v příloze, ale zcela chybí konkrétní termíny realizace jednotlivých UMtrhů a k nim uvedená místa konání.  Rozpočet je vícezdrojový. Ekologická strategie akce je v žádosti zmíněna. Spočívá 

především v třídění odpadu a používání ekologicky zpracovatelných obalů, zajištění úklidu. Propagace akce má probíhat prostřednictvím sociálních sítí, placené reklamy, prostřednictvím informačních serverů či některých spolupracujících hotelů. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na služby spojené s pronajatým venkovním prostorem, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města 

jako poskytovatele dotace dle Programu.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tento projekt podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2019 ve výši 300 000 Kč, v r. 2020 (300 000 Kč), v 2022 (150 000 Kč). 

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Limit v režimu de minimis zbývá 188 311,21 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Nejasně zpracovaný projekt. Soulad s Koncepcí příjezdového cestovního ruchu HMP je minimální. Akce zaměřená na prodej uměleckých a řemeslných 

předměntů nemá velký potenciál generovat nové nebo opakované příjezdy do Prahy. Kladem je nicméně konání některých částí mimo centrum a mimo sezonu. 

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.A - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace celk.nákl. projektu Kč

 požadovaná částka 

v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

008/2023

Soundsgate s.r.o.

Salvátorská 931/8, 

110 00 Praha 1

IČO: 05368235

14.4.2023 - 

20.4.2023

7 dní

Praha - Obecní dům, Staroměstská 

radnice, Karlova univerzita, Opero, 

Kunsthalle, Soundsgate Studio, Kino 

Přítomnost

6 522 820                   328 270    5,03 74,22    280 000 */  280 000 */ 

Composers Summit Prague

Composers Summit Prague je šestidenní hudebně-produkční událost pro skladatele audiovizuální hudby, profesionály z audiovize i pro veřejnost. V rámci oficiálního programu proběhne celá řada edukativních eventů a 3 koncerty, do Prahy 

zavítají hvězdy hollywoodské hudby. Jedná se o ne zcela dobře zařaditelnou akci, část je určena pro uzavřené publikum na základě placených akreditací, část je pro širokou veřejnost, na koncerty se prodávají vstupenky. Primární cílovou 

skupinou jsou hudební skladatelé v audiovizi, hudební producenti, zvukaři a hudební dramaturgové, sekundární skupinou pak ostatní profesionálové z oboru audiovize jako dramaturgové, režiséři, producenti, kreativci či střihači; další část 

(koncerty, doprovodný program, diskuse) je určena široké veřejnosti. Zájemci budou moci navštívit tzv. masterclass, ve kterých budou s pomocí známých hudebních skladatelů skládat hudbu k vybraným audiovizuálním úryvkům. Příjmy akce jsou 

především z akreditací, prodeje vstupenek a z Národního plánu obnovy. Akce působí komerčně, uváděné příjmy jsou značné, ale na druhou stranu má summit díky své dramaturgii a hostům i významný mezinárodní přesah, ohlas v r. 2022 u 

hudební a skladatelské komunity byl značný. Popis akce je více rozveden v příloze. Propagace akce bude probíhat prostřednictvím  placených příspěvků FB, IG, YouTube, dále za využití  Citylightů, Bill/BIGboardů, LCD panelů ve velkých 

městech  a také prostřednictvím osobností s akcí spojovaných. Návštěvnost prvního ročníku Composers Summit Prague 2022 byla 1232 akreditovaných osob  včetně účastníků ze zahraničí. Hlavní hvězdy, které navštívily Prahu při akci v r. 

2022, byly např. Jeff Beal - autor hudby k House of Cards, Christopher Young - autor hudby k Spider-Man 3, Conrad Pope - hudba k filmům Hvězdné války či Harry Potter. Zapojeny byly i instituce jako PKF - Prague Philharmonia, Vysoká škola 

ekonomická, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku.  Rozpočet je vícezdrojový. Ekologická strategie akce je v žádosti zmíněna. Případnou dotaci žadatel plánuje použít na  úhradu nákladů na nájem 

prostor, kde se akce bude konat a na služby spojené s těmito  prostorami, na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a na související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele 

dotace dle Programu.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tento projekt podporu v oblasti cestovního ruchu (IUD) v roce 2022 ve výši 100 000 Kč. 

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kat. II.A. Podpora projektu spadá do režimu de minimis.  Limit v režimu de minimis zbývá 196 008,78 

EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Akce, která nadějně odstartovala v roce 2022, přiváží do Prahy odbornou uměleckou veřejnost z oblasti hudby a posiluje obraz Prahy jako město kreativity a kultury. Prostřednictvím koncertů nabízí 

rezidentům i turistům atraktivní setkání s filmovou hudbou a jejími světově významnými tvůrci.

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 8



Příloha č. 6 PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.B - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název 

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

celk.nákl. 

projektu Kč

 požadovaná 

částka v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

009/2023

NADACE FORUM 2000

Praha 1 - Hrad,

PSČ 11908

IČO: 65992768

16.10.2023 - 

18.10.2023

3 dny//

alternativně od 

8.10.-10.10.2023

Kongresové centrum 

Praha//

alternativně Palác Žofín

7 540 000             500 000    6,63% 84,33              500 000 */          500 000  */ 

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023

PODPORA AKCÍ S CELOSTÁTNÍM NEBO MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM - KATEGORIE II.B   - žádosti splňující formální náležitosti  

27. konference Forum 2000

Konference Forum 2000 je uznávaná mezinárodní platforma, kde mohou významné české i zahraniční osobnosti z řad zástupců občanské společnosti, politiků, aktivistů, novinářů, intelektuálů, akademiků a disidentů diskutovat o demokracii, 

lidských právech ve světě a  mezinárodní situaci. Forum 2000 se každoročně koná v Praze. Letos se jedná již o 27. ročník, který je tentokráte plánován do Kongresového centra Praha v termínu od 16.10.-18.10.2023. V době podání žádosti 

nebyl tento termín ještě finálně potvrzen. Alternativně byl proto  stanoven termín o týden dříve od 8.10. do 10.10. 2023 v Paláci Žofín. Pevně by měl být termín potvrzen na počátku r. 2023, ihned poté bude MHMP oznámen.  Cílovými 

skupinami jsou přední světové osobnosti, druhou skupinou pak odborná veřejnost; část programu je sdílena se širokou veřejností pomocí živých on-liné přenosů. Akce přispívá k tomu, že Praha je ve světě vnímána jako centrum, kde se 

diskutuje o demokracii, lidských právech a mezinárodní situaci. Konference se účastní významné osobnosti české i zahraniční, vzrůstá počet novinářů, kteří o akci píší.  Konference má silný mezinárodní význam právě díky světovým 

osobnostem, které se jí účastní.  Konference usiluje o vytváření prostoru pro otevřený dialog, sdílení poznatků a zkušeností a společné nacházení řešení problémů současného světa. Zároveň si klade za cíl přispět ke vzniku a posilování 

mezioborových sítí osobností podporujících demokracii a k efektivnější koordinaci jejich snah. Konference bude mít veřejnou část přístupnou prezenčně všem registrovaným účastníkům v místě konání, v rámci které se uskuteční panelové 

diskuze. Tato část bude přenášena online a široké veřejnosti bude přístupná prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek nadace. Druhou, interní, část budou tvořit uzavřená jednání a pracovní snídaně, které budou přístupné 

prezenčně jen pozvaným účastníkům, aby byl poskytnut bezpečný prostor pro posílení expertní sítě a otevřené sdílení poznatků a zkušeností. Téma a pracovní název konference pro rok 2023 je: Odolná demokracie: Jak posílit a udržet 

spolupráci demokracií v čase války.   Předpokládaná účast je očekávána dle žadatele okolo 500 účastníků. U těch zahraničních se předpokládá, že v Praze stráví 3 noci. V r. 2021 se dle údajů žadatele na akci zaregistrovalo 627 delegátů a 

177 řečníků, z nichž asi 300 bylo ze zahraničí.  V roce 2022 se konference v Praze zúčastnilo 467 účastníků, z nichž více než 60% bylo ze zahraničí. Veřejná, živě přenášená část konference na YouTube dosáhla za všechny 3 dny 

konference přibližně 85 tisíc shlédnutí. Podrobné informace k akci jsou uvedeny v samostatné příloze. Financování je vícezdrojové. Ekologická strategie akce je v žádosti uvedena, především nejsou používány jednorázové plasty a žadatel 

se snaží o eliminaci vzniku odpadu, jinak se dbá na jeho recyklaci, prostory konference jsou dle žadatele v docházkové vzdálenosti od ubytování delegátů. Vybrané ekologické aspekty bývají předmětem některých diskusí na konferenci, což 

může sloužit jako další forma podpory této problematiky. Propagace bude probíhat na webu, sociálních sítích, prostřednictvím PR kampaně, mediálních partnerů zahraničních i tuzemských, veřejné části programu budou streamovány. 

Pořizovány budou záznamy a shrnující reporty včetně „The 5 Big Ideas“, které jsou následně zveřejněny společně s videozáznamy, fotogalerií a dalšími výstupy na komunikačních kanálech nadace. 

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor, kde bude akce fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb, které jsou součástí tohoto nájmu a na propagaci akce v 

zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal na tuto akci podporu v oblasti cestovního ruchu v roce 2020 na 24. konferenci Forum 2000 (500 000 Kč), v r. 2021 na 25. konferenci Forum 2000 (308 000 Kč) v roce 2022  26. 

konferenci Forum 2000 (700 000 Kč). V oblasti kultury má pro rok 2023 zažádáno o dotaci na Umělecké vystoupení před 27. konferencí Forum 2000 (samostatná žádost).

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kategorie II.B. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis zbývá  

156 593,63 EUR.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Pravidelná prestižní konference, kterou inicioval prezident Václav Havel, zve do Prahy množství kultivovaných návštěvníků - domácích i zahraničních. Zároveň posiluje pozici a obraz Prahy coby města 

setkávání, které ctí lidská práva.

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



PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 

Opatření II., kategorie II.B - žádosti, které dosáhly více než 50 bodů  

Název

poř.č. žadatel
datum  realizace, 

počet dní
místo realizace

celk.nákl. 

projektu Kč

 požadovaná 

částka v Kč 
podíl na celk.

nákladech v %

hodnocení

Komise

v bodech

(průměr) 

doporučená výše 

dotace Komise 

v Kč

doporučená výše 

dotace Výbor 

v Kč

A

010/2023

Institut pro evropskou

politiku EUROPEUM, z.s.

Staroměstské náměstí 4/1,

110 00 Praha 1

IČO:69057842

20.11.2023 -

23.11.2023

4 dny

Lichtenštejsnký palác a 

další místa v Praze
3 298 000             300 000    9,10% 77,78             250 000 */         250 000  */ 

Žadatel žádá o podporu na 9. ročník Prague European Summit, mezinárodního setkání, kterého se účastní představitelé evropských institucí, evropské politické i státní sféry, zástupci byznysu, vlivné nevládní organizace, novináři, akademici, 

studenti či mladí profesionálové z mnoha zemí Evropy i dalších částí světa, včetně veřejnosti se zájmem o stěžejní otázky evropských politik a budoucnosti Evropy. Summit zahrnuje veřejnou konferenci tvořenou plenárními panely, debaty, 

kulaté stoly, diskuze na ambasádách, součástí akce jsou i "Urban Talks", Future Young Leaders´ Forum či předání ocenění Vision for Europe. Akce má tematicky navázat na předsednictví ČR v Radě EU a reflektovat jeho průběh a výsledky. 

Summit je plánován od 20.11. do 23.11.2023 do Lichtenštejnského paláce jako hlavního místa konání,  další místa v Praze budou upřesněna později. Akce je připravována jako prezenční s online streamem programu na sociálních sítích.  

Předpokládá se účast asi 500 fyzicky přítomných osob a alespoň 500 online diváků. Účast v r. 2022 dle údajů žadatele byla 600 fyzických a 1100 online účastníků. V předešlém ročníku bylo přes 60 % účastníků ze zahraničí (udáváno je na 

40 různých zemí původu). Význam této akce nespočívá pouze v samotném příjezdu účastníků akce a řečníků, ale především nabízí příležitost zvýšit viditelnost a potenciál Prahy jako celospolečensky významné evropské metropole, kde se 

vedou zásadní debaty o směřování Evropské unie i celé Evropy. Akce se účastní přední představitelé evropských institucí a významné osobnosti. V průběhu let se také rozšiřuje počet partnerských organizací, včetně mediálních partnerů  a 

zahraničních médií referujících o akci (např. EUObserver, The Guardian, Político, New Europe, Brussels Morning, Visegrad Insight, Wiener Zeitung,..). V pravidelně získávané zpětné vazbě účastnící dlouhodobě velice pozitivně hodnotí jak 

zaměření, obsah a organizaci Summitu, tak samotné místo konání v centru Prahy. Podrobný popis, koncepční a realizační plán a historie akce jsou uvedeny v příloze. Financování je vícezdrojové. Ekologická strategie je popsána v žádosti. 

Sama akce se v diskuzích zabývá mj. otázkou klimatické změny a trvale udržitelné mobility. V místě konání akce se bude odpad separovat. Voda bude k dispozici v skleněných nádobách. Organizátoři budou cílit na minimalizování používaní 

jednorázových a plastových obalů. Online streamování diskuzí umožní zvýšení dosahu diskuzí u většího publika bez nutnosti cestování, propagovány budou cesty vlakem. Ubytování bude v blízkosti konání akce. Propagace bude probíhat na 

webu, sociálních sítích, prostřednictvím placené reklamy a PR článků v zahraničních i domácích médiích. V průběhu Summitu pak opět přes sociální sítě, live reporting přítomných novinářů a po skončení akce budou závěry, významné 

momenty a mediální výstupy komunikovány.  

Případnou dotaci žadatel plánuje použít na úhradu nákladů na nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor, kde bude akce fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb, které jsou součástí tohoto nájmu a na propagaci akce v 

zahraničí nebo v tuzemsku (mimo území hl. m. Prahy) a související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace dle Programu.

Podpora HMP za posl. 3 roky: Žadatel získal podporu v oblasti cestovního ruchu na Prague European Summit 2020 včetně Future European Leaders Forum (100 000 Kč), v r. 2021 na Mezinárodní konferenci s podtitulem 

“Europe Reborn” (200 000 Kč), v r. 2022 mu byla schválena dotace na Prague European Summit ve výši 300 000 Kč, z důvodu změny termínu, místa konání a i obsahu akce kvůli situaci na Ukrajině dotaci nebylo možné 

přijmout, žadatel získal na upravený obsah akce  IUD  ve výši 150 000 Kč. 

Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu s PROGRAMEM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2023 - Opatření II., kategorie II.B. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis zbývá 

186 014,92.

Stanovisko Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu: Projekt splňuje podmínky Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 a je v souladu se Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového 

cestovního ruchu HMP. Pravidelná odborná konference, která do Prahy zve aktéry Evropské unie a další zájemce o evropskou integraci.  Akce je také otevřená pro domácí a zahraniční návštěvníky z řad veřejnosti.

Prague European Summit

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


