
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1527 
ze dne  14.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP             
v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP 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: 25.6.2021 

 

 
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-40472  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Muzeum hlavního města Prahy 0007778 Zapojení úspory hospodaření minulých let 0000 8115 000 0662 25 000,00

C e l k e m 25 000,00

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Muzeum hlavního města Prahy 0007778 Rek. a obn. hl. budovy a výst. nové 094 0662 25 000,00

C e l k e m 25 000,00

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ

UZ ORJ

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA POL

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1527 ze dne 14. 6. 2021

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

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)



D ů v o d o v á   z p r á v a 

1 
 

Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch, resp. 

kapitole 0662 – KUC MHMP v roce 2021. 

Úprava rozpočtu HMP 

Jedná se o zapojení úspory hospodaření minulých let ve prospěch příspěvkové 

organizace (dále jen „PO“) v působnosti KUC MHMP: Muzeum hlavního města Prahy 

(dále jen „MMP“).  

Jde o nový požadavek na rozpočet HMP.  

 

Zapojením úspory hospodaření minulých let, pol. 8115, ve výši 25.000,0 tis. Kč se 

současným zvýšením investičního transferu (dále jen „IT“) PO MMP o stejnou částku 

25.000 tis. Kč na investiční akci (dále jen „IA“) č. 0007778 – Rekonstrukce a obnova hl. 

budovy a výstavba nové, bude stávající schválený rozpočet kapitálových výdajů 2021, 

který je 30.000,0 tis. Kč, zvýšen o 25.000,0 tis. Kč a upravený rozpočet bude po zvýšení 

55.000,0 tis. Kč. 

 

K o m e n t á ř 

Zapojením úspory hospodaření minulých let bude financována část stavebně technické 

části rekonstrukce hl. budovy (dále jen „HB“) muzea. Rekonstrukci interiéru pod názvem 

„Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení HB“ je zcela 

nezbytné v roce 2021 zahájit.  

 

IT  

MMP, PO 

IA č. 0007778 – Rekonstrukce a obnova hl. budovy a výstavba nové 

Realizace hlavní budovy je pro MMP stěžejní akcí pro léta 2021 – 2023, její zdárný průběh 

a dokončení zásadně napomohou připravit a nastartovat rozvoj činností a služeb veřejnosti 

v postkoronavirové době v souladu se zřizovací listinou. Akce je součástí strategie činností 

organizace na další období. 

Hlavní budova (dále jen „HB“) muzea je základním objektem, se kterým je MMP 

identifikováno. Je pro PO klíčovým objektem, prostřednictvím kterého komunikuje 

s návštěvnickou veřejností, a ve které jsou umístěny základní stálé expozice. Zároveň je 

budovou, ke které se váže většina doprovodných programů pro laickou, odbornou a školní 

veřejnost.  

Interiér objektu nebyl dlouhodobě v dobrém stavebně technickém stavu, což limituje PO 

v rozvoji její činnosti, proto přistoupila k celkové obnově interiéru místo postupných 

dílčích oprav.  

Fungování objektu v moderních podmínkách, prostředí a vybavení poplatném současnosti 

je nezbytným předpokladem pro naplňování dlouhodobé strategie a plánu činnosti MMP. 

Původní požadavek MMP na KV 2021 byl 65 mil. Kč, ve schváleném rozpočtu HMP 

získala PO 30 mil. Kč. Mimo navýšení finančními prostředky 25 mil. Kč z úspory 

hospodaření minulých let organizace plánuje akci dofinancovat investičními prostředky 

z fondu investic ve výši 14,05 mil. Kč.  

Objekt ve své nedávné historii průběžně procházel dílčími stavebně technickými úpravami 

a opravami menšího rozsahu. Nicméně vnitřní uspořádání a technické vybavení zůstávalo 

beze změny. Méně rozsáhlé úpravy a opravy se prováděly v průběhu mnoha let z důvodu 

zamýšlené výstavby nové budovy pro muzeum ve Švermových sadech. Po dalších letech se 



 

 
 

2 

naskytla možnost získat palác Desfours, který PO nakonec dostala do své správy, ten však 

bude vyžadovat několikaletou rekonstrukci.  

Stavební úpravy interiéru HB jsou nevyhnutelné, jelikož HB a její technické vybavení, 

uspořádání návštěvnického provozu přestalo vyhovovat jak současným muzejním 

standardům, tak i technickým normám.  
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