
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1312 
ze dne  31.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací v oblasti kultury v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 

2.  použití rezervního fondu příspěvkové organizace Národní kulturní památka 
Vyšehrad na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 v           
r. 2021 ve výši 78 tis. Kč 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 4.6.2021 

2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  informovat příspěvkovou organizaci Národní kulturní památka Vyšehrad dle bodu 
I.2. tohoto usnesení 

Termín: 4.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-40266  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

KUC MHMP 0096201000231 Úspora hospodaření minulých let 0000 8115 000 0662 1 340,0

C e l k e m 1 340,0

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Galerie hl. m. Prahy 0096201000231 Krytí provozních nákladů v souvislosti s projektem „Světlo pro metro“ 3315 5331 91 0662 1 340,0

C e l k e m 1 340,0

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ORJ
Úprava rozpočtu             

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce ODPA POL UZ

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1312 ze dne 31. 5. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu             

(v tis. Kč)
UZ ORJODPA POL



Divadlo Na zábradlí 0096290000219
převod z fondu FV PO hlavního města 

Prahy
0 8115 11 0662 333,2

C e l k e m 333,2

Divadlo Na zábradlí 0096290000219
krytí provozních nákladů v hlavní 

činnosti
130 0662 333,2

C e l k e m 333,2

Číslo akceOdbor/Organizace POL

Úprava rozpočtu          

(v tis. Kč)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

UZ

Účel / Název akce

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1312 ze dne 31. 5. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdoje HMP 

              I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

ORJ

ODPA

3311

Účel / Název akce

Číslo akce ODPA UZ

               II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

ORJ
Úprava rozpočtu          

(v tis. Kč)

Odbor/Organizace



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

KUC MHMP 0096208000000 Běžné výdaje - kultura 0662 -1 168,2

Minor 0096201000216 krytí provozních nákladů 130 0662 271,0

Divadlo Na zábradlí 0096201000219 krytí provozních nákladů 130 0662 200,0

Divadlo pod Palmovkou 0096201000220 krytí provozních nákladů 130 0662 189,0

Divadlo v Dlouhé 0096201000217 krytí provozních nákladů 130 0662 169,4

Městská divadla pražská 0096201000223 krytí provozních nákladů 130 0662 169,4

Studio Ypsilon 0096201000225 krytí provozních nákladů 130 0662 169,4

C e l k e m 0,0

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

3311

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Účel / Název akce UZ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

3311

3311

3319

3311

3311

3311

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1312 ze dne 31. 5. 2021

ODPAOdbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akce



Důvodová zpráva 

 

Radě hl. m. Prahy jsou předkládány ke schválení úpravy rozpočtu v kapitole 06 KUC MHMP 

následovně: 

1. Snížení Úspory hospodaření minulých let, pol. 8115 za současného zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Galerie hl. m. Prahy, ÚZ 91, § 3315, 

pol. 5331 ve výši 1 340 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním výtvarné 

soutěže formou soutěžního dialogu na návrh uměleckého prvku projektu „Světlo pro 

město“. Dopravní podnik hl. m. Prahy hodlá navázat na architektonické, umělecké a 

designerské hodnoty pražského metra. Soutěžní dialog má ambici umožnit vznik nového 

světelného objektu, ale také otevřít možnosti uvažování o světle v metru širším kontextu 

architektury a designu samotných svítidel. Práce architekta na připravované investiční akci 

na rekonstrukci podchodu stanice metra Florenc by se měla propojit s prací výtvarníka, 

který navrhne světelný objekt či celkově ztvární osvětlení i podhled podchodu. Míra 

výtvarného zásahu je tedy ponechána na účastnících této soutěže. Galerie hl. m. Prahy ve 

spolupráci s Dopravním podnikem bude organizátorem a zadavatelem soutěže na získání 

návrhu „Světlo pro metro“. Primárním cílem připravované rekonstrukce stanice metra je 

kompletní výměna stropní desky. Spolu s rekonstrukcí dojde k obnově podhledu a osvětlení 

podchodu, úpravě stávajících komerčních jednotek a zapojení současného výtvarného 

uměleckého díla, jehož autor bude vybrán prostřednictvím vyhlášeného soutěžního 

dialogu. Dialog by měl vést k výslednému návrhu a projektu, kde se propojí výtvarné dílo 

s plánovanou technickou rekonstrukcí významného veřejného prostoru v samém centru 

města. Celkové náklady na realizaci investice Dopravního podniku jsou v max. výši 

21 800 000,- Kč / 800 000 EUR.  

Náklady na organizaci soutěže: 740 000,- Kč 

- členové komise: 200 000,- Kč (5 porotců po 40 hod) 

- příprava zadávací dokumentace a podkladů: 30 000,- Kč 

- organizace, administrace, přezkušování certifikovanými orgány (ČKA): 250 000,- Kč 

- právní služby: 150 000,- Kč 

- překlad zadávací dokumentace: 30 000 Kč 

- služby tlumočníka - 30 000,- Kč 

- propagace + grafika: 50 000,- Kč 

 

Náhrady výloh pro účastníky – 6 soutěžících: 600 000,- Kč / 22 500 EUR  

- za odevzdání před-projektu (rozpracovaná dokumentaci návrhu do míry reálného 

nacenění realizačních nákladů)  

Hodnota následné zakázky a licence pro vítěze: 2 180 000,- Kč / 80 000 EUR  

- za předpokladu, že vítěz dopracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby 

osvětlení a podhledů v celém podchodu 

 

 

 

 

 

 



2. Zvýšení tř. 8 - položka 8115 - převod z fondu Finančního vypořádání příspěvkových 

organizací hlavního města Prahy za současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí, § 3311, ÚZ 130 ve výši 333,2 tis. Kč 

na krytí zrát v hlavní činnosti vzhledem k trvajícím vládním opatřením. Aktuální zůstatek 

ve fondu Finančního vypořádání příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí (před 

schválením FV) je 333 251,55 Kč, organizaci bude poskytnuto 333 200,- Kč. 

 

3. Snížení KUC MHMP – ORG 0096208000000, ORJ 0662, § 2143 - běžné výdaje – 

kultura (pol. 5169) za současného navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkových 

organizací o 1 168,2 tis. Kč (1 168,23 tis. Kč) následovně:  

Minor, § 3311, UZ 130 (pol. 5331)    271 tis. Kč  

Divadlo Na zábradlí, § 3311, UZ 130 (pol. 5331)   200 tis. Kč  

Divadlo pod Palmovkou, § 3311, UZ 130 (pol. 5331)  189 tis. Kč 

Divadlo v Dlouhé, § 3311, UZ 130 (pol. 5331)   169,4 tis. Kč  

                   (169,43 tis. Kč) 

Městská divadla pražská, § 3311, UZ 130 (pol. 5331)  169,4 tis. Kč 

Studio Ypsilon, § 3311, UZ 130 (pol. 5331)  169,4 tis. Kč 

 

Příspěvkové organizace použijí navýšení neinvestičního příspěvku na realizaci mimořádného 

úkolu ředitele/ředitelky stanoveným na rok 2021 ředitelem KUC MHMP. Jedná se o natáčení 

vybraných inscenací speciální technologií, díky které bude možné obsah záznamu shlédnout 

v 360° virtuální realitě - pomocí tzv. 3D brýlí. Tyto brýle budou distribuovány na základě 

poskytnuté licence vybranou společností. Za prvních dvě stě přehrání obdrží divadlo licenční 

odměnu ve výši 75,- Kč za představení, poté 200,- Kč za představení. Rozdílná výše nákladů 

spočívá zejm. v technické náročnosti a provedení jednotlivých představení. 

 

Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na použití rezervního fondu příspěvkové 

organizace Národní kulturní památka Vyšehrad ve výši 78 tis. Kč. Tyto prostředky budou 

využity na krytí provozních nákladů organizace v souvislosti s pandemií COVID-19. Jedná se 

především o úhradu nákladů za provádění zvýšeného úklidu v areálu parku, nákupu čistících 

a desinfekčních prostředků (provoz veřejných WC) a nákupu ochranných prostředků 

a samotestů pro zaměstnance.  

Odbor KUC MHMP informuje p.o. Národní kulturní památka Vyšehrad o nutnosti vést finanční 

prostředky pod ÚZ 130 – obnova a rozvoj činnosti zejména v důsledku propadu výnosů a ÚZ 

127 – mimořádné výdaje vzniklé v souvislosti s COVID-19.  

Stav rezervního fondu p.o. Národní kulturní památka Vyšehrad:  

- k 31. 12. 2020 ve výši 10 835 188,10 Kč 

- před schválením finančního vypořádání ve výši 11 223 783,91 Kč  
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