
 

 

Vzor online formuláře žádosti o převzetí záštity 
Tento vzor online formuláře žádosti o převzetí záštity Vám pomůže při přípravě Vaší žádosti. V tomto vzoru 
jsou uvedeny všechny položky online formuláře s cílem poskytnout Vám přehled požadovaných informací. 
Pokud si přejete zaslat žádost o převzetí záštity poštou, můžete buď vytisknout formulář žádosti o převzetí 
záštity, vyplnit jej a přiložit jej k Vaší dokumentaci, nebo ve svém dopise s žádostí uvést všechny informace 
vyžadované formulářem. Děkujeme Vám za Váš zájem. 

OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZÁTOROVI 

Titul 

Příjmení Jméno  

E-mail 

Organizace (případně) Poštovní adresa 

Poštovní směrovací číslo 

Obec 

Země 

Telefonní číslo 

Internetové stránky organizátora/organizace (jsou-li k dispozici) 

INFORMACE O AKCI 

Název 

Datum zahájení  

Datum ukončení 

 Tímto beru na vědomí, že pokud je zahájení akce, pro kterou žádám o převzetí záštity, dříve než dva měsíce od dnešního 
dne (předložení on-line formuláře), může být převzetí záštity odmítnuto z důvodu pozdního podání žádosti, ačkoliv žádost 
splňuje všechna ostatní pravidla pro převzetí záštity Evropským parlamentem.  
Výňatek z pravidel, čl. 3 odst. 1: „Žádosti musí předseda obdržet nejpozději dva měsíce před zahájením akce.“  

Místo/místa konání (uveďte město/města a zemi/země) 

Internetová stránka akce (je-li k dispozici): 

Akce neziskového/nekomerčního charakteru: uveďte, zda má akce komerční povahu nebo účel a jejím cílem je okamžitě nebo  v 
budoucnu, přímo či nepřímo propagovat nebo podporovat značky nebo komerční činnosti, např. účtováním nepřiměřených poplatků za 
účast na akci nebo zobrazováním cen nebo komerčních log. 

 ANO 

 NE 

Případné další podrobnosti pro dokreslení neziskového/nekomerčního charakteru akce  

Zeměpisné zastoupení účastníků 

 mezinárodní 

 evropské 

 celostátní 

 regionální 

 místní 
 



 

 

Cíle a popis projektu: vysvětlete souvislost vaší akce s cíli, politikami a činností Evropského parlamentu nebo Evropské 
unie a zdůvodněte, jakým způsobem vaše akce zdůrazňuje úlohu a přínos Evropského parlamentu nebo Evropské unie 
(či jejich priority) v dané oblasti (do 1500 znaků) 

Program: uveďte hlavní témata a případně seznam řečníků;  

Účastníci a cílová skupina (příklad: výzkumní pracovníci / vědečtí pracovníci / vysokoškolští učitelé, 
učitelé/vychovatelé/školitelé, studenti/mládež, politici / osoby přijímající rozhodnutí / úředníci, občanská společnost / 
nevládní organizace) 

PREZENTACE 

Uveďte, na jakých komunikačních/propagačních materiálech by bylo použito logo EP (příklad: letáky, pozvánky, tištěné 
programy, plakáty, internetové stránky) 

Popište podrobně prezentaci vaší akce ve sdělovacích prostředcích 

DALŠÍ INFORMACE 

Upřesnění (zde můžete uvést další informace o vaší akci nebo, pokud si to přejete, napsat zprávu pro předsedkyni 
Evropského parlamentu, v níž uvedete, proč by podle vašeho názoru měla vaše akce obdržet záštitu; pokud vaši akci 
podporuje některý poslanec nebo některá poslankyně Evropského parlamentu nebo pokud vaše akce těží z jejich účasti, 
uveďte prosím tuto skutečnost zde) 

Převzal již někdy v minulosti Evropský parlament záštitu nad vaší akcí? 

 ANO 

 NE 

Pokud ano, uveďte prosím, při jaké příležitosti: 

Obdržely již jiné osoby nebo subjekty záštitu nějakého dalšího subjektu pro tuto konkrétní akci nebo o záštitu požádaly? 

 ANO 

 NE 

Pokud ano, uveďte prosím název/názvy, a zda byla záštita potvrzena, či nikoli 

Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti? 

 ANO 

 NE 

SOUHLAS S DODRŽOVÁNÍM PLATNÝCH USTANOVENÍ PRAVIDEL PRO PŘEVZETÍ ZÁŠTITY 
(https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/cs-rules-governing-patronage-by-ep-
19970609.pdf); vezměte prosím na vědomí, že nejsou-li splněny podmínky způsobilosti, může předsedkyně 
rozhodnutí o převzetí záštity nad akcí kdykoli zrušit 

 ANO 

 NE 

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ 

 Rád/a bych dostával/a informace o činnostech pořádaných Evropským parlamentem. 

Odhlásit se můžete kdykoli zasláním žádosti kontaktní kanceláři ve vaší zemi bydliště. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/cs-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/cs-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

