
 

 

Pravidla pro Žádosti o záštitu 
Italsko-české obchodní a průmyslové komory 

 
  

1. Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (Komora) má právo poskytnout záštitu jako 
symbolickou formu přičlenění a vyjádření uznání za iniciativu třetí strany, kterou považuje 
za hodnou pozornosti.  
 

2. Iniciativa ekonomické, sociální, kulturní, vědecké nebo sportovní povahy nesmí být 
v rozporu s cíli Komory a: 

 
• musí být možné ji považovat za veřejný zájem, 
• musí být významná pro italsko-české vztahy, 
• jejím účelem nesmí být zisk. 

 
Je možné zvážit výjimky pro iniciativy zvláštní hodnoty konající se v České republice nebo 
v Itálii nebo pro iniciativy, které jednoznačně přispívají k naplňování cílů Komory. 
 

3. O záštitu se mohou ucházet veřejné i soukromé subjekty, členové i nečlenové Komory. 
Z podávání žádostí jsou vyloučeny politické strany a sdružení s politickými cíli. 
 

4. Žádost musí být doručena nejméně 30 dnů přede dnem konání nebo zahájení iniciativy na 
adresu info@camic.cz nebo poštou na adresu Komory. 
 
Žádost musí být předložena na hlavičkovém papíře a podepsána zákonným zástupcem 
žadatele. Žádost musí dále obsahovat stručnou, ale co nejsrozumitelnější specifikaci 
podstatných prvků iniciativy: 
 

• Jméno/Název 
• Druh, obsah a cíl 
• Datum (nebo období) a místo konání 
• Způsob konání a program 
• Případné další soukromé partnery zapojené do iniciativy kromě žadatele 

 
K žádosti je nezbytné přiložit: 
 

• kopii stanov nebo jiné zakladatelské listiny žadatele; 
• kopii dokladu totožnosti zákonného zástupce; 
• návrh plakátu nebo dalších materiálů informujících o iniciativě, pokud jsou již 

připraveny; 
• další dokumenty, které by mohly být užitečné pro posouzení žádosti. 

 
Členové Komory a veřejnoprávní orgány mohou podat žádost bez podpisu, a to i 
prostřednictvím e-mailu, a nemusí předkládat doklad totožnosti ani stanovy/zakladatelskou 
listinu. 

 



 

 

5. Záštitu poskytuje svým usnesením představenstvo, které žádost posoudí dle vlastního 
uvážení. Jeho usnesení je svrchované a nenapadnutelné. 
 

6. Poskytnutí záštity je bezplatné. V žádném případě nesmí pro Komoru znamenat poskytnutí 
příspěvku ani podílení se na nákladech při realizaci iniciativy. 
 
V případě poskytnutí záštity je nezbytné uvádět logo Komory na materiálech, publikacích, 
propagačních materiálech a externí komunikaci iniciativy se slovy „Pod záštitou“. 
 
V tiskových zprávách a v jakékoli jiné písemné komunikaci je nezbytné používat celý název 
„Italsko-česká obchodní a průmyslová komora“. 
 
Pokud to bude považováno za nutné, sdělí Komora písemně spolu s poskytnutím záštity další 
pokyny nebo omezení pro užívání svého jména a rozlišovacích znaků. 
 

7. Představenstvo má svrchované a nenapadnutelné právo odebrat záštitu v případě: 
 

• změn podstatných prvků uvedených v žádosti (bod 4 seznamu); 
• neuvedení loga Komory na propagačních materiálech iniciativy; 
• nesprávného použití loga, názvu nebo jiných rozlišovacích znaků Komory; 
• nebezpečí, byť jen potenciálního, poškození obecných zájmů, image nebo pověsti 

Komory v souvislosti s iniciativou nebo žadatelem. 
 
Schválení, odmítnutí nebo odvolání záštity sděluje Komora žadateli e-mailem na adresu 
uvedenou v žádosti. 
 
 

Schváleno představenstvem dne 24. února 2022 v souladu s čl. 9.11 Stanov komory.  

 
 
 
Informace poskytne: Kateřina Stolínová, External affairs & PR Manager 
katerina.stolinova@camic.cz 
 
 

 
 
 

 


