
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1223 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahy                  
a Botanická zahrada hl.m. Prahy pro rok 2021 na krytí nezbytných provozních                     

nákladů organizace 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 26.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-40301  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1223 ze dne 24. 5. 2021

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

ROZ MHMP 0091606000000 Úspora hospodaření minulých let 0000 8115 130 1016 29 500,00

C e l k e m 29 500,00

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 0095409000203

Navýšení NIP – krytí nezbytných provozních 

výdajů 130 0254 22 000,00

Botanická zahrada hl. m. Prahy 0095409000202

Navýšení NIP – krytí nezbytných provozních 

výdajů 130 0254 7 500,00

C e l k e m 29 500,00

UZ ORJ

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

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POLODPA UZ

3741

3741

Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA

ORJ



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Radě HMP je předkládán návrh na navýšení neinvestičního příspěvku p.o. Zoologická zahrada 

hl. m. Prahy (dále jen „Zoo Praha“) a Botanická zahrada hl. m. Prahy (dále jen „Botanická 

zahrada“) pro rok 2021 na krytí nezbytných provozních nákladů organizací. 

 

Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID – 19 měla Zoo Praha již v roce 2020 

vysoké ztráty, které byly díky podpoře zřizovatele částečně kompenzovány příspěvkem ve výši 

45 000 tis. Kč. Za první čtvrtletí roku 2021 je ztráta na výnosech ve srovnání s rokem 2019 již 

ve výši 44 000 tis. Kč. 

 

Ze stejného důvodu byla i Botanická zahrada vládním opatřením uzavřená až do 12. dubna 

2021. Přestože se již brány areálu otevřely, mohou návštěvníci pouze do venkovní expozice, a 

to v omezeném počtu 20 % kapacity. Propad příjmu ze vstupného v kombinaci se zkrácením 

neinvestičního příspěvku o 10 % nebude schopna Botanická zahrada vlastními silami dohnat, a 

to ani za předpokladu eliminace nákladů. 

 

Z důvodů uvedených výše žádá Zoologická zahrada hl. m. Prahy o navýšení neinvestičního 

příspěvku o 30 000 tis. Kč dle přílohy č. 1 této zprávy. Po posouzení žádosti bylo navrženo 

poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši 22 000 tis. Kč. Botanická zahrada hl. m. Prahy žádá 

o navýšení neinvestičního příspěvku o 7 500 tis. Kč dle přílohy č. 3 této zprávy na krytí 

nezbytných provozních nákladů organizace. 

 

 

 

Přílohy: 

1) Žádost Zoologické zahrady hl. m. Prahy ze dne 21.4.2021 

2) Příloha č. 1 k žádosti ze Zoo Praha 

3) Žádost Botanické zahrady hl. m. Prahy ze dne 19.4.2021 
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