
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1567 

ze dne  19.6.2018 

k návrhu na přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace v oblasti sportu a tělovýchovy 
ČESKÉMU SVAZU CYKLISTIKY, z.s., a České baseballové asociaci, z.s. 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  přidělení mimořádných finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace v 

oblasti sportu a tělovýchovy ČESKÉMU SVAZU CYKLISTIKY, z.s., IČO: 49626281, 
se sídlem Nad Hliníkem 1186/4, 150 00, Praha 5 ve výši 150.000 Kč z kap. 0464, § 
3419, ORG 0096406, UZ 115 

2.  přidělení mimořádných finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace v 
oblasti sportu a tělovýchovy České baseballové asociaci, z.s., IČO: 48548421, se 
sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 ve výši 150.000 Kč z kap. 0464, § 3419, 
ORG 0096406, UZ 115 

3.  znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace 
dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - SVC MHMP 

1.  uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční 
dotace dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 22.6.2018 
 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Dolínek  
Tisk: R-29766  
Provede: MHMP - SVC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1567 ze dne 19. 6. 2018 
Stejnopis č. 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční 

dotace 
č. DOT/64/01/…./2018 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 
zastoupené ***** ředitelkou odboru sportu a volného času 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SVC MHMP“) 
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6    
číslo účtu: 5157998/6000 variabilní symbol 6401….18 specifický symbol: 49626281 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s. 
sídlo: Nad Hliníkem 1186/4, Praha 5 
zastoupený ***** 
označení registrace právnické osoby (IČO): 49626281 
číslo bankovního účtu: … 
(dále jen „příjemce“) 
 
(dále jen „smlouva“) 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem ve výši 150 000 Kč (slovy sto padesát 
tisíc korun českých) příjemci na realizaci akce Král cyklistiky 2018, účelově vázáných dle projektu 
evidovaného poskytovatelem (dále jen „dotace“). Akce se koná 28. listopadu 2018. Přidělené finanční 
prostředky mohou být použity na pronájmy sportovišť a nezbytných prostor k zajištění akce, propagaci akce, 
organizační a technické zabezpečení, ceny pro účastníky a náklady na zajištění účasti dobrovolníků 
při organizaci akce. 

2. Poskytnutí dotace schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. … ze dne …. 
3. Uvedená částka není poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise č. 1407/2013/EU ze dne 18. 12. 

2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, s čímž příjemce 
souhlasí.  
 

Článek II. 
Práva a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této 

smlouvy. 
 

 
 
 



 
Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce  
 

1. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a využít ji pouze k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 
2. Příjemce se zavazuje, že dosáhne stanového účelu dotace nejpozději do 31.12.2018. 
3. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených 
podmínek, zejména pak  uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek 

4. Příjemce se zavazuje vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ji k úhradě nákladů vzniklých výhradně při realizaci 
akce a k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné vyúčtování dotace formou zprávy o čerpání finančních 
prostředků hl. m. Prahy v oblasti sportu dle podmínek uvedených na internetových stránkách poskytovatele, 
na formuláři k tomu určeném, elektronickou cestou, a to nejpozději do 60 dnů po skončení akce. 

6. Příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady akce, že poskytovateli vyúčtuje 
pouze účetní doklady související s využitím dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a že předložené 
účetní doklady nebudou použity k vyúčtování jiné dotační podpory. 

7. Příjemce se zavazuje vrátit nejpozději do 30 dnů po skončení akce na účet poskytovatele nevyčerpanou část 
dotace, případně část dotace, která přesahuje nejvyšší možnou spoluúčast poskytovatele při využití dotace 
k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

8. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel oprávněn provádět průběžnou 
a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost 
čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření 
využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a předložit poskytovateli veškeré účetní doklady 
související s čerpáním dotace. 

9. Příjemce se zavazuje, že strpí dohlídku využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 
10. Příjemce se zavazuje, že zástupci poskytovatele umožní na akci volný vstup v počtu minimálně 10 osob. 
11. Příjemce se zavazuje zajistit prezentaci poskytovatele dle podmínek uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. 
12. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli změnu adresy sídla a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim v době účinnosti této smlouvy. Pokud u příjemce v době účinnosti této 
smlouvy dojde k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznámí neprodleně, 
nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy 
přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace. 

13. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíce ode 
dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to v souladu s § 166 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek IV. 
Sankční ustanovení 

 
1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU 

neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod - příp. jeho 
část v rozsahu tohoto porušení - za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, podle § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen 
uhradit poskytovateli penále podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět číslo účtu č. 5157998/6000, variabilní symbol 6401….18, specifický 
symbol 49626281. 

 
 
 
 
 



 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále 
pak příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle 
zákona ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají 
jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel 
tři stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu poskytovatele. 

8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto 
hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. … 
ze dne …. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této 
smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

 
V Praze dne: 
 
 
 
 
.................................................      .................................................. 
       poskytovatel             příjemce 



Příloha č. 1 ke smlouvě 
č. DOT/64/01/…/2018 

 
Hl. m. Praha očekává od příjemců finanční podpory co nejintenzivnější komunikaci s veřejností jak před 
zahájením, tak v průběhu a i po skončení projektu. V této souvislosti je třeba vždy poukazovat na finanční podporu 
hl. m. Prahy. Ukázky správné prezentace jsou zveřejněny v pravidlech prezentace hl. m. Prahy, která jsou dostupná 
na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu. 

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

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

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

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

 
2. V průběhu akce má podle vzorových podkladů SVC MHMP, které jsou zveřejněny na internetových stránkách 

hl. m. Prahy www.praha.eu, žadatel za povinnost:  

2.1. u akcí s finanční podporou do 200 000 Kč: 
2.1.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, propozice, výsledková 

listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních 
partnerů, 

2.1.2. umístit minimálně 4 m2 bannerů hl. m. Prahy v místě akce 
2.2. u akcí s finanční podporou 200 001 až 500 000 Kč: 

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

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

2.2.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 
2.2.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy, 
2.2.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce; 

2.3. u akcí s finanční podporou 500 001 – 1 000 000 Kč: 
2.3.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, propozice, výsledková 

listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních 
partnerů, 

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

2.3.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 
2.3.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy, 
2.3.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce, 
2.3.6. zajistit vzkazy moderátora o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou;  

2.4. u akcí s finanční podporou nad 1 000 000 Kč: 
2.4.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, propozice, výsledková 

listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních 
partnerů, 

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

2.4.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 
2.4.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy,  
2.4.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce, 
2.4.6. zajistit vzkazy moderátora o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou, 
2.4.7. zajistit zmínky o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou v médiích.  

http://www.praha.eu/


Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1567 ze dne 19. 6. 2018 
Stejnopis č. 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční 

dotace 
č. DOT/64/01/…./2018 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 
zastoupené *****, ředitelkou odboru sportu a volného času 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SVC MHMP“) 
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6    
číslo účtu: 5157998/6000 variabilní symbol 6401….18 specifický symbol: 48548421 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Česká baseballová asociace, z.s. 
sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6 
zastoupená ***** 
označení registrace právnické osoby (IČO): 48548421 
číslo bankovního účtu: … 
(dále jen „příjemce“) 
 
(dále jen „smlouva“) 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem ve výši 150 000 Kč (slovy sto padesát 
tisíc korun českých) příjemci na realizaci akce All Star Game 2018, účelově vázáných dle projektu evidovaného 
poskytovatelem (dále jen „dotace“). Akce se koná 23. června 2018. Přidělené finanční prostředky mohou být 
použity na pronájmy sportovišť a nezbytných prostor k zajištění akce, propagaci akce, organizační a technické 
zabezpečení, ceny pro účastníky a náklady na zajištění účasti dobrovolníků při organizaci akce. 

2. Poskytnutí dotace schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. … ze dne …. 
3. Uvedená částka není poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise č. 1407/2013/EU ze dne 18. 12. 

2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, s čímž příjemce 
souhlasí.  
 

Článek II. 
Práva a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této 

smlouvy. 
 

 
 
 
 



Článek III. 
Práva a povinnosti příjemce  

 
1. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a využít ji pouze k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 
2. Příjemce se zavazuje, že dosáhne stanového účelu dotace nejpozději do 31.12.2018. 
3. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených 
podmínek, zejména pak  uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek 

4. Příjemce se zavazuje vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ji k úhradě nákladů vzniklých výhradně při realizaci 
akce a k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné vyúčtování dotace formou zprávy o čerpání finančních 
prostředků hl. m. Prahy v oblasti sportu dle podmínek uvedených na internetových stránkách poskytovatele, 
na formuláři k tomu určeném, elektronickou cestou, a to nejpozději do 60 dnů po skončení akce. 

6. Příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady akce, že poskytovateli vyúčtuje 
pouze účetní doklady související s využitím dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a že předložené 
účetní doklady nebudou použity k vyúčtování jiné dotační podpory. 

7. Příjemce se zavazuje vrátit nejpozději do 30 dnů po skončení akce na účet poskytovatele nevyčerpanou část 
dotace, případně část dotace, která přesahuje nejvyšší možnou spoluúčast poskytovatele při využití dotace 
k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

8. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel oprávněn provádět průběžnou 
a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost 
čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření 
využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a předložit poskytovateli veškeré účetní doklady 
související s čerpáním dotace. 

9. Příjemce se zavazuje, že strpí dohlídku využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 
10. Příjemce se zavazuje, že zástupci poskytovatele umožní na akci volný vstup v počtu minimálně 10 osob. 
11. Příjemce se zavazuje zajistit prezentaci poskytovatele dle podmínek uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. 
12. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli změnu adresy sídla a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim v době účinnosti této smlouvy. Pokud u příjemce v době účinnosti této 
smlouvy dojde k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznámí neprodleně, 
nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy 
přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace. 

13. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíce ode 
dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to v souladu s § 166 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek IV. 
Sankční ustanovení 

 
1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU 

neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod - příp. jeho 
část v rozsahu tohoto porušení - za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, podle § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen 
uhradit poskytovateli penále podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět číslo účtu č. 5157998/6000, variabilní symbol 6401….18, specifický 
symbol 48548421. 

 
 
 
 
 
 



 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále 
pak příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle 
zákona ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají 
jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel 
tři stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu poskytovatele. 

8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto 
hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. … 
ze dne …. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této 
smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

 
V Praze dne: 
 
 
 
 
.................................................      .................................................. 
       poskytovatel             příjemce 



Příloha č. 1 ke smlouvě 
č. DOT/64/01/…/2018 

 
Hl. m. Praha očekává od příjemců finanční podpory co nejintenzivnější komunikaci s veřejností jak před 
zahájením, tak v průběhu a i po skončení projektu. V této souvislosti je třeba vždy poukazovat na finanční podporu 
hl. m. Prahy. Ukázky správné prezentace jsou zveřejněny v pravidlech prezentace hl. m. Prahy, která jsou dostupná 
na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu. 

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

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

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

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

 
2. V průběhu akce má podle vzorových podkladů SVC MHMP, které jsou zveřejněny na internetových stránkách 

hl. m. Prahy www.praha.eu, žadatel za povinnost:  

2.1. u akcí s finanční podporou do 200 000 Kč: 
2.1.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, propozice, výsledková 

listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních 
partnerů, 

2.1.2. umístit minimálně 4 m2 bannerů hl. m. Prahy v místě akce 
2.2. u akcí s finanční podporou 200 001 až 500 000 Kč: 

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

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

2.2.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 
2.2.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy, 
2.2.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce; 

2.3. u akcí s finanční podporou 500 001 – 1 000 000 Kč: 
2.3.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, propozice, výsledková 

listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních 
partnerů, 

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

2.3.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 
2.3.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy, 
2.3.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce, 
2.3.6. zajistit vzkazy moderátora o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou;  

2.4. u akcí s finanční podporou nad 1 000 000 Kč: 
2.4.1. umístit logo hl. m. Prahy na všech reklamních plochách (např. program, propozice, výsledková 

listina, startovní čísla a ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních 
partnerů, 

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

2.4.3. umožnit hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, 
2.4.4. umožnit na akci veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy,  
2.4.5. umožnit přítomnost maskota v místě konání akce, 
2.4.6. zajistit vzkazy moderátora o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou, 
2.4.7. zajistit zmínky o poskytnuté podpoře akci hl. m. Prahou v médiích.  

http://www.praha.eu/


Důvodová zpráva k návrhu usnesení Rady hlavního města Prahy     k tisku č. R-29766 
 
 
Důvodová zpráva 
 
 
Materiál je předkládán na základě žádostí spolků ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, z.s., a Česká 
baseballová asociace, z.s., o mimořádnou finanční podporu, která tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této 
důvodové zprávy. 
 
Tisk se týká žádosti o finanční podporu na zajištění akce Král cyklistiky 2018, v průběhu které 
se každoročně oceňují nejlepší cyklisté ve všech kategoriích. Akce se uskuteční 28. listopadu 
2018 v prostorách PVA Expo Letňany. Slavnostního vyhlášení se účastní kompletní závodnická 
špička, trenéři i cyklistické legendy, proto je celý galavečer významnou sportovní událostí, která 
přispívá k propagaci hlavního města Prahy v České republice i v zahraničí. Žadatel nemohl 
podat žádost o grant v řádném grantovém řízení, protože akce není soutěžním sportem, a tudíž 
není v souladu s vyhlášenými programy v oblasti sportu a tělovýchovy. Spolek ČESKÝ SVAZ 
CYKLISTIKY, z.s., požaduje na tuto akci finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč, přičemž 
předpokládané celkové náklady činí 521 500 Kč. Finanční podpora bude využita na organizační 
a technické zajištění akce, na ceny pro sportovce, a na propagaci akce. 
 
Dále se tisk týká žádosti České baseballové asociace, z.s., o finanční podporu akce All Star 
Game 2018 české baseballové Extraligy, která se uskuteční 23. června 2018 v areálu Eagles 
Praha. Jedná se o významnou sportovně-společenskou akci, při které se představí extraligové 
kluby z celé republiky. Žadatel nestihl podat žádost o grant v termínech řádného grantového 
řízení, kvůli nedořešenému organizačnímu a technickému zajištění akce. Spolek Česká 
baseballová asociace, z.s., požaduje na tuto akci finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč, 
přičemž předpokládané celkové náklady činí 561 500 Kč. Finanční podpora bude využita na 
pronájem areálu a technické zajištění akce, na nákup materiálů pro sportovce a na ubytování 
hráčů. 
 
Na základě výše uvedeného je Radě HMP předkládán k odsouhlasení návrh na přidělení 
finančních prostředků ve výši 150 000 Kč spolku ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, z.s., sídlem Nad 
Hliníkem 1186/4, Praha 5, IČO 49626281, na realizaci akce Král cyklistiky 2018, v rámci 
mimořádné finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy, formou jednorázové účelové 
neinvestiční dotace z běžných výdajů SVC MHMP, kap. 0464, § 3419, ORG 0096406, UZ 115. 
Dále je Radě HMP předkládán k odsouhlasení návrh na přidělení finančních prostředků ve výši 
150 000 Kč spolku Česká baseballová asociace, z.s., sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, IČO 
48548421, na realizaci akce All Star Game 2018, v rámci mimořádné finanční podpory v oblasti 
sportu a tělovýchovy, formou jednorázové účelové neinvestiční dotace z běžných výdajů SVC 
MHMP, kap. 0464, § 3419, ORG 0096406, UZ 115. Odbor sportu a volného času MHMP 
provedl kontrolu doručených žádostí a konstatuje, že splňují náležitosti z hlediska zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
 
 
 
 
Přílohy důvodové zprávy: 
Příloha č. 1 důvodové zprávy – žádost spolku ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, z.s. 
Příloha č. 2 důvodové zprávy - žádost spolku Česká baseballová asociace, z.s. 
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