Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 303
ze dne 22.2.2021
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru pro
Českou republiku - Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí finančních prostředků formou daru České republice - Hygienické stanici
hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 110 01, Praha 1,
IČO: 71009256 z kap. 0581, § 3599, pol. 5311 ve výši 300 tis. Kč na financování
činností spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem
onemocnění COVID-19 v Praze, a to za účelem posílení kapacity trasování ve výši
200 tis. Kč, které bude realizováno prostřednictvím externích pracovníků Hygienické
stanice hlavního města Prahy, a na zajištění tzv. ombudsmana trasování ve výši
100 tis. Kč, na základě darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ZDR MHMP
1. uzavřít darovací smlouvu dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 26.2.2021
2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 26.2.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Mgr. Milena Johnová
R-39610
MHMP - ZDR MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 303 ze dne 22. 2. 2021
Darovací smlouva
č. …………………
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito
smluvními stranami:
1. Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené ……………………………………………………
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000
(dále jen „dárce“)
na straně jedné
a
2. Česká republika – Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
se sídlem Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1
zastoupená ………………………………………
IČO: 71009256
bankovní spojení: ČNB Banka 1
číslo účtu: 123 - 65825011/0710
(dále jen „obdarovaný“)
na straně druhé
(společně dále jen „smluvní strany“)
Článek I.
Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč
(slovy: třistatisíc korun českých), (dále jen „dar“) na financování činností spojených
s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
v Praze, a to za účelem posílení kapacity trasování ve výši 200.00,- Kč (slovy: dvěstětisíc
korun českých), které bude realizováno prostřednictvím externích pracovníků Hygienické
stanice hlavního města Prahy, a na zajištění tzv. ombudsmana trasování ve výši
100.000 Kč (slovy: stotisíc korun českých).
2. Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí daru usnesením č. …….ze dne ……… . Tímto se
má toto právní jednání za opatřené doložkou dle ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze.
3. Darovanou částku poukáže dárce na účet obdarovaného do 20 dnů po nabytí účinnosti této
smlouvy.
1.

Článek II.
Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej využít pouze k účelu uvedenému v Čl. I. odst. 1 této
smlouvy.

Článek III.
Obdarovaný se zavazuje:
a) vést odděleně evidenci poskytnutého daru, čerpání finančních prostředků účtovat
odděleně v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro poskytnutý dar a
na požádání umožnit dárci kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k
tomuto účtování,
b) provést vyúčtování formou věcné zprávy o užití daru a předložit jej se soupisem faktur
a pokladních dokladů odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35,
110 00 Praha 1, nejpozději do 31. 3. 2022,
c) umožnit dárci v dohodnutém termínu ověření použití poskytnutého daru k účelu
uvedenému v Čl. I. odst. 1 této smlouvy a předložit na požádání veškeré podklady,
které to potvrzují,
d) vrátit dárci nejpozději do 31. 3. 2022 na výše uvedené číslo účtu nevyčerpanou část
daru, případně celý dar, jestliže obdarovaný použije dar v rozporu s Čl. I. odst. 1 této
smlouvy.
Článek IV.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, v souladu se
zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené dárcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího
podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších
předpisů zajistí dárce.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k
této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech o dvou stranách textu, z nichž obdarovaný
obdrží 1 stejnopis a dárce 4 stejnopisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne ................................ 2021

V Praze dne .................................... 2021

.........................................................
dárce

...................................................................
obdarovaný

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 303 ze dne 22. 2. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace
MHMP - ZDR

Číslo akce

Účel / Název akce

0098101000000 zapojení úspory hospodaření minulých let
Celkem

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

127

0581

ODPA

UZ

ORJ

3599

127

0581

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
300,00
300,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
MHMP - ZDR

Číslo akce

Účel / Název akce

0098102000000 finanční dar ČR - Hygienická stanice HMP
Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
* pro neinvestiční dotace/převody
** pro investiční dotace/převody

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
300,00
300,00

Důvodová zpráva – R 39610
Radě hlavního města Prahy se překládá k projednání návrh k poskytnutí finančních prostředků ve výši
300 tis. Kč formou daru pro Českou republiku - Hygienickou stanici hl. m. Prahy se sídlem v Praze na
financování činností spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem
onemocnění COVID-19 v Praze, a to ve výši 200 tis. Kč za účelem posílení kapacity trasování, které bude
realizováno prostřednictvím externích pracovníků Hygienické stanice hlavního města Prahy,
a 100. tis. Kč na zajištění tzv. ombudsmana trasování.
Hlavní město Praha se dohodlo s Hygienickou stanicí HMP (HS HMP) na spolupráci při zajištění
dostatečné kapacity a stálém zlepšování kvality trasování z důvodu nedostatečné schopnosti státu
flexibilně reagovat na zhoršující se epidemiologickou situaci na území ČR a všeobecnou nedůvěru
obyvatel k testování a trasování. Hlavní město si uvědomuje zásadní význam trasování pro zvládnutí
epidemie, proto navzdory tomu, že tuto aktivitu má zajišťovat stát, vstupuje do hry finanční pomocí HS
HMP v podobě daru.
Cílem spolupráce HMP a HS HMP je udržet dostatečně vysokou kapacitu trasování a posunout vnímání
trasování jako systému, který je
-

Efektivní (včasné volání, nikdo není vynechán)
Transparentní (pravidla jsou jasná a veřejná)
Konzistentně aplikovaný

Na zajištění trasování byla již v loňském roce z rozpočtu města vyčleněna ve formě daru částka 300 tis.
na posílení trasování. S ohledem na situaci se nyní navrhuje vyčlenit dalších:
-

200 tis. Kč za účelem posílení kapacity trasování a
100 tis. Kč na zajištění tzv. ombudsmana trasování

Posílení kapacity trasování
HS HMP posílí kapacitu trasování tak, aby bylo možno udržet aktuální stav, kdy se pracovníci HS HMP
dovolají do 24 hodin 89-90 % pozitivně testovaných obyvatel.
Vytvoření pozice ombudsmana
Smyslem zřízení pozice ombudsmana je posílit důvěru Pražanů v trasování. Ve společnosti stále
převládá pocit, že „trasování nefunguje“ a „hygiena nestíhá“. Jak ale ukazují data z monitoringu
trasování, není tomu tak – 85 % z pozitivně testovaných občanů se daří dovolat do 24 hodin, stejně
tak 95 % jejich rizikových kontaktů.
Pocit Pražanů, že trasování je nefunkční, je jedním z důvodů, proč se systémem nespolupracují. Systém
pak skutečně nefunguje. Zlepšení reputace trasování je proto v zájmu nás všech. Navrhovaná částka
ve výši 100 tis. Kč bude použita na úhradu personálních nákladů na pracovníka HS HMP, jehož úkolem
bude reagovat na stížnosti lidí, kteří nebyli včas anebo správě kontaktováni hygienou anebo call
centrem.
Bude zřízena speciální e-mailová adresa, na které Pražané budou moci nahlásit případy selhání systému
trasování. Každý případ bude prošetřen, což by mělo být vzhledem k jednotnému informačnímu
systému Daktela relativně jednoduché:
-

Není občan vůbec v systému? Nejspíš laboratoř nenahlásila jeho pozitivní test.

-

Je v systému, ale nikdo mu nevolal nebo volal pozdě? Všechny prodlevy a zodpovědnosti za ně
jsou v systému dohledatelné.
Pracovník provádějící trasování podal nepřesné informace? Všechny hovory jsou nahrávané,
takže je možné je prověřit. Atd.

Samozřejmostí bude rychlá odpověď zpátky uživateli.
Tímto způsobem bude nastaven mechanismus kontroly kvality trasování využívající zpětnou vazbu
přímo od uživatelů systému. Výsledný efekt bude dvojí – získání nástroje pro:
-

Neustálé zlepšování kvality systému trasování a současně
Budování důvěry Pražanů v systém

Nástavbou bude aktivní vyhledávání těchto případů na sociálních sítích a v médiích a reagování na
ně. Pro tento účel získáme dobrovolníky.
Poskytnutí finančních prostředků je koncipováno jako dar vzhledem k tomu, že Hygienická stanice hl.
m. Prahy je organizační složkou státu, přičemž příp. poskytnutí dotace z veřejných rozpočtů organizační
složce státu by bylo v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, kde je uveden taxativní výčet příjmů státního rozpočtu, přičemž toto ustanovení
neobsahuje možnost dotací z rozpočtu územního samosprávného celku. Organizační složka tedy
nemůže uzavřít veřejnosprávní smlouvu s obcí, na základě které by obdržela, resp. stát obdržel dotaci
z rozpočtu obce. Organizační složka však může přijmout v souladu s § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech peněžitý dar, tedy i peněžitý dar od obce. Darovací smlouvu se tedy
navrhuje uzavřít podle občanského zákoníku, nevztahuje se na ní zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Poskytnutí peněžitého daru kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.
Odbor ZDR navrhuje schválit poskytnutí finančních prostředků formou daru pro ČR - HS HMP ve výši
300 tis. Kč s tím, že krytí bude zajištěno zapojením úspory hospodaření minulých let dle přílohy č. 2
k usnesení RHMP a navrhuje schválit darovací smlouvu dle přílohy č. 1 k usnesení RHMP s účelem
stanoveným dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

