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Důvodová zpráva 
 
Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 979 ze dne 26.6.2012 změnu při přijímání 

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2013 a dalších letech 

s tím, že uložila promítnout tuto změnu do Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání 

akcí v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, volného času a volného času dětí a mládeže 

(dále jen „Zásady“) a předložit ji ke schválení Radě HMP. 

Navrhuje se zrušit Zásady schválené usnesením Rady HMP č. 531 ze dne 28.4.2009, 

resp. č. 1213 ze dne 13.7.2010 a schválit předložený návrh aktualizovaného znění Zásad, 

které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Zároveň schválit Vzor darovací smlouvy uvedený 

v příloze č. 2 tohoto usnesení.  

V nových Zásadách jsou promítnuty změny při přijímání partnerství v oblasti kultury a 

v oblasti cestovního ruchu (přijímání partnerství v působnosti odboru SMS MHMP je řešeno 

samostatným dokumentem). Žádosti k projednání partnerství k již schváleným (pravidelně 

podporovaným) cenám v oblasti kultury a umění a k celoměstským/krajským soutěžím a 

přehlídkám neprofesionálního umění budou předkládány prostřednictvím OZV MHMP ve 

stanoveném termínu. K případným novým cenám a akcím v oblasti kultury, konaným z přímé 

iniciativy hl. m. Prahy, a k akcím v oblasti cestovního ruchu budou předkládány na základě 

výzvy OZV MHMP. Při projednávání partnerství bude v každém jednotlivém případě přijetí 

partnerství posuzováno, zda dojde k naplnění znaků veřejné podpory. Pokud ano, bude tato 

skutečnost zohledněna v darovací smlouvě a partnerské finanční podpory budou poskytovány 

v režimu „de minimis“ dle Nařízení Komise ES č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 

Smlouvy o založení ES na podporu de minimis – tj. do výše 200 000 EUR za 3 roky po sobě 

jdoucí. 

 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 531 ze dne 28.4.2009, revokované Usnesením Rady 
hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 13.7.2010 
 
Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 979 ze dne 26.6.2012 


