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Preambule 

 

Rada Královéhradeckého kraje rozhodla každoročně podporovat významné tradiční sportovní akce 

národního či mezinárodního významu, které se opakovaně konají na území Královéhradeckého 

kraje a udělit těmto akcím „trvalou záštitu Rady Královéhradeckého kraje“. Tyto akce jedinečným 

způsobem organizují sportovní aktivity a dlouhodobě přispívají k prezentaci, propagaci a dobrému 

jménu Královéhradeckého kraje. Za účelem podpory těchto akcí se Rada Královéhradeckého kraje 

usnesla na Pravidlech pro udělování trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje významným 

tradičním sportovním akcím (dále jen „Pravidla“). 

 

 

 

1. Trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje jsou udělovány zpravidla na volební období, případně 

na období kratší, dle rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje. 

2. Před udělením trvalých záštit je zveřejněna výzva k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity 

významným tradičním sportovním akcím. Výzva je zveřejněna na webových stránkách 

Královéhradeckého kraje, v regionálním tisku a rozeslána e-mailem Všesportovnímu kolegiu 

Královéhradeckého kraje a obcím v kraji. 

3. Vyhlášení výzvy schvaluje Rada Královéhradeckého kraje. 

4. Návrh na zařazení akce do trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje je podáván 

prostřednictvím formuláře, který je součástí výzvy schvalované Radou Královéhradeckého kraje. 

Nominační formulář obsahuje zejména: název akce, organizátora akce, tradici akce, počet 

účastníků, popis akce, orientační rozpočet akce a propozice akce (eventuálně další údaje). 

5. Návrh na zařazení akce do trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje může podat jakákoli 

právnická osoba (pořadatel akce), která do termínu stanoveného pro podávání návrhů zašle 

kompletně vyplněný nominační formulář a požadované přílohy. 

6. Do nominace mohou být zařazeny významné tradiční sportovní akce národního či mezinárodního 

významu konané na území Královéhradeckého kraje s víceletou tradicí, které jedinečným způsobem 

organizují sportovní aktivity a dlouhodobě přispívají k prezentaci, propagaci a dobrému jménu 

Královéhradeckého kraje. 

7. Vyhodnocení podaných návrhů provede odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

který předloží Radě Královéhradeckého kraje návrh na udělení trvalých záštit po jeho předchozím 

projednání ve Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

8. Případná finanční podpora akcí se schválenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje bude 

řešena v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Finanční prostředky jsou pro tento účel každoročně alokovány v kapitole 9 rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. 

9. Tato Pravidla byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 20. 11. 2017. 

10. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 20. 11. 2017. 
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