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Udílení záštit
Záštita města, primátora, náměstka primátora
Záštitou města/primátora/náměstka primátora se rozumí morální záštita, ze které nevyplývá žádný
nárok na finanční příspěvky.
Záštity ve městě Pardubice se dělí do tří kategorií. Z těchto kategorií pak plynou pro město a pořadatele
akcí specifické povinnosti a možné benefity.
Kategorie záštit:
I. záštita primátora
II. záštita náměstka/náměstkyně primátora
III. záštita statutárního města Pardubice
Záštita může být poskytnuta akcím, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy města či významně přispívají
k rozvoji nebo zvýšení prestiže města, dále pak nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými
společenskými, kulturními, sportovními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, nad
akcemi neziskového charakteru, charitativního/benefičního rázu. Záštita bude udělována akcím, které
se konají na území města Pardubic nebo v nejbližším okolí (např. Kunětická hora) a jsou svým
charakterem určené široké veřejnosti.
Zásady pro udělení záštity:
1. Záštita se uděluje na základě písemné žádosti pořadatele akce – písemná žádost nemá
předepsaný formulář, může být tedy napsaná volnou formou – dopis
(korespondenčně/elektronicky).
2. O poskytnutí, popř. odejmutí záštity rozhoduje primátor/ náměstek primátora/Rada města
Pardubic – v závislosti na charakteru požadované záštity.
3. O výsledku rozhodnutí o udělení záštity bude pořadatel akce vyrozuměn písemně (elektronicky).
Povinnosti pořadatele akce, které je udělena záštita:
1. Pořadatel musí podat písemnou žádost o udělení záštity na sekretariát primátora nebo
příslušných náměstků primátora, v případě žádosti o záštitu statutárního města na sekretariát
primátora.
2. Pořadatel zajistí řádnou prezentaci statutárního města Pardubice i záštity primátora/ náměstka
primátora/ města Pardubic v rámci propagace spojené s podpořenou akcí.
3. Pořadatel zajistí řádnou prezentaci představitelů města přímo v průběhu konání akce.
4. Pořadatel uvede na všech propagačních materiálech k akci (pozvánky, plakáty, reklamy,
internetové prezentace apod.), že se akce koná pod záštitou primátora/náměstka primátora/
města Pardubice.
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Benefity spojené se získáním záštity:
1. Pořadateli akce je spolu se záštitou udělen souhlas s použitím loga města Pardubice k
propagačním a prezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. Logo poskytuje úsek
vnějších vztahů.
2. Zapůjčení reklamního banneru, roll ‐upu města na akci.
3. Možné zveřejnění informace o akci v některém z komunikačních kanálů města.
4. Možnost přítomnost zástupce vedení města na akci.
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