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

Název 
(téma)

Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč Výbor v Kč

KT 
006/2018

CZECH NATIONAL 
MEDICAL FOOTBALL 

TEAM, zapsaný 
spolek, 358 01 

Stříbrná, registrace 
KS Plzeň 1.1.2014 
pod sp. zn. L/2791

69410771

CZECH 
NATIONAL 
MEDICAL 

FOOTBALL 
TEAM, zapsaný 

spolek

MUDr. 
Vladimír 
Richter,       

člen 
představenstva

30.6. - 8.7. 
2018                 

Hotel NH 
Prague City                 

9 dní

800/700 1 900 000

                    
200 000     

(800x 250 Kč) 
pronájem 
společen- 

ských prostor

0 €

0*/                 
Komise 

doporučila 
žádost 

vyřadit z 
dalšího 

projednávání

0*/                 
Výbor 

doporučil 
žádost 

vyřadit z 
dalšího 

projednává
ní

GRANTY HL. M. PRAHY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU - na rok 2018

24 th Global Congress on medicine a health in sport (WMFC 2018)                                                                                          (sportovní medicina)

Jedná se o mezinárodní kongres sportovní medicíny, který se bude konat v rámci 24. mistrovství světa ve fotbale lékařů. Kongres probíhá vždy v dopoledních hodinách jednotlivých 
hracích dnů, odpoledne jsou turnajové zápasy. Turnaje se účastní týmy z 24 zemí všech kontinentů a celkový počet účastníků včetně doprovodných osob bude 800-1000. Program 
kongresu bude vytvořen na základě zaslaných abstrakt a předpokládají se minimálně 2 přednášky z každé účastnické země. Součástí kongresu budou i posterová sdělení a Sborník 
abstrakt. Bude přednesena tématika sportovní medicíny, rehabilitace a metabolismu a výživy. Místo konání kongresu je Hotel NH Prague City,  kde bude také část účastníků ubytována. 
Účastníci z celého světa a jejich týdenní pobyt přinese významný ekonomický přínos ve více oblastech (ubytování, stravování, návštěvy kulturních památek, muzeí ap.). Žadatel chce 
grant HMPM použít na úhradu nákladů za pronájem společenských prostor.                                                                                                                                                                                                                         
Dle schválených Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2018, čl. II, odst. 3., mohou o grant v oblasti kongresového turismu žádat jen 
pořadatelé kongresů, kteří mají sídlo na území ČR, jsou registrováni v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Z 
výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že žadatel nemá zákonné oprávnění k organizaci odborných konferencí. Spolek byl dle údajů, uvedených v obchodním rejstříku, zřízen pouze pro 
účely: 
- organizace vlastní tělovýchovné a sportovní činnosti, zejména kopané
- péče o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti svých členů. Vytváří pro to vhodné podmínky
- organizování tréninků, soustředění a závodů
- zabezpečení účasti reprezentantů spolku na všech příslušných soutěžích
- vytvářet ekonomickou základnu pro zajištění chodu spolku
- informovat veřejnost o činnosti a sportovních výsledcích spolku
Žádost tedy nesplňuje formální podmínky a je v rozporu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 
2018. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR. KUC navrhuje žádost k vyřazení.
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