
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/26 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Městskému 
sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2021 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost starosty SH ČMS – Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy se sídlem Ohradní 
1166/26, Praha 4 – Michle, IČO: 49370171, o poskytnutí individuální účelové 
neinvestiční dotace na činnost neziskové organizace na rok 2021 ve výši 300,0 tis. Kč, 
která je přílohou č. 1 důvodové zprávy 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí finančních prostředků formou individuální účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu běžných výdajů v kap. 0739 – BEZ MHMP, § 5512, UZ120, ORG 0093905 
ve výši 300,0 tis. Kč SH ČMS – Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy, se sídlem 
Ohradní 1166/26, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00, IČO: 49370171 

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

3.  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 
uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9184  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu  běžných výdajů (mimo pol. 5347)

BEZ MHMP 0093906000000 běžné výdaje 0 0739 -300,00

BEZ MHMP 0093905000000 individuální dotace - SH ČMS Měst.sdruž.hasičů 120 0739 300,00

C e l k e m 0,00

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

Odbor/Organizace POL

5512

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/26 ze dne 9. 9. 2021

5512

Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA UZ ORJ



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/26 ze dne 9. 9. 2021 

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

 

č. DOT/xx/xx/0000xx/2021 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) a s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoníků) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. Hlavní město Praha 

se sídlem:    Mariánské nám.  2, 110 01 Praha 1 

zastoupené:             Ing. Petrem Hlubučkem  

náměstkem primátora hl. m. Prahy 

IČO:   00064581 

DIČ:   CZ00064581  

bankovní spojení:   PPF banka, a.s. 

číslo účtu:    5157998/6000   

 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

   a 

 

2. SH ČMS - Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy     

se sídlem: Ohradní 1166/26, 140 00 Praha 4 

zastoupené:                 Bc. Martinem Wagnerem, MBA, statutárním zástupcem 

IČ:                         49370171 

DIČ:                         CZ49370171 

bankovní spojení:        Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:                    19538011/0100 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé, společně dále jen „smluvní strany“. 

I.   

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace příjemci z 

rozpočtu poskytovatele.  

2. Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné 

podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.  
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II. 

Účel dotace 

 

1. Poskytovatel dle této smlouvy poskytuje příjemci individuální účelovou neinvestiční dotaci na 

pokrytí části provozních nákladů, spojených s činností neziskové organizace v roce 2021, na 

náklady spojené s činností Městského sdružení hasičů a Sborů dobrovolných hasičů hl. m. 

Prahy, na náklady spojené s podporou reprezentace Prahy na MČR pro sbory dobrovolných 

hasičů hl. m. Prahy, na provozní náklady na soutěže v požárním sportu na území hl. m. Prahy, 

na věcné vybavení a na náklady spojené s odbornou přípravou velitelů, strojníků, rozhodčích a 

preventistů (dále jen „účel“) blíže specifikováno v žádosti o poskytnutí dotace ze dne            

21. 4. 2021. 

 

III. 

Výše dotace 

 

1. Dotaci poskytovatel příjemci poskytne v celkové výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun 

českých). 

 

2. Poskytovatel se zavazuje, že na účet příjemce převede dotaci jednorázově do dvou měsíců od 

účinnosti této smlouvy.  

 

IV. 

Podmínky užití dotace 

 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít v souladu s účelem této smlouvy k úhradě 

uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a prokazatelně souvisejících 

s realizací účelu dle článku II. této smlouvy. 

2. Příjemce se dále zavazuje: 

 

a) dotaci hospodárně využívat v souladu s účelem, pro který mu byla poskytovatelem 

poskytnuta dle článku II. této smlouvy a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a 

hospodárnosti, 

 

b) vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu s platnými právními 

předpisy, 

 

c) dosáhnout účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, nejpozději ke dni 31. 12. 2021, 

 

d) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění 

stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných 

zakázek, 

 

e) provést vyúčtování dotace formou věcné zprávy o užití dotace a předložit ji se soupisem 

faktur a pokladních dokladů prostřednictvím odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, 

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, nejpozději do 31. 1. 2022, 

 

f) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je 

poskytovatel oprávněn provádět průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu využití 

dotace k účelu podle čl. II. této smlouvy, ověřovat hospodárnost, efektivnost a účelnost 

čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo příjemcem dosaženo. Ke kontrole je 

příjemce povinen umožnit ověření využití dotace k účelu podle čl. II. této smlouvy a 
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předložit poskytovateli veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. Povinnost 

příjemce archivovat tyto doklady trvá po dobu 5 let od dosažení účelu dotace 

 

g) vrátit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2022 na výše uvedené číslo účtu poskytovatele 

nevyčerpanou část dotace,  

 

h) v případě změny adresy a dalších údajů uvedených ve smlouvě, které mají vliv na plnění 

této smlouvy oznámit tyto změny písemně poskytovateli prostřednictvím odboru 

bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, nejpozději do 

14 kalendářních dnů od vzniklé události, 

 

i) uvádět skutečnost, že mu byla poskytnuta dotace od hlavního města Prahy a jeho logo na 

všech akcích, které budou spolufinancovány z dotace a na všech propagačních 

materiálech, pokud to jejich povaha dovolí; v případě, že příjemce provozuje webové 

stránky a uvádí zde informace o účelu dotace, zveřejní oficiální logo poskytovatele na 

vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „projekt je realizován 

s finanční podporou hlavního města Prahy.“ K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci 

souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu 

jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ 

dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném pro 

grafické účely a kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům příjemce 

kontroluje Odbor komunikace a marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci 

poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci věcné zprávy o užití dotace (např. 

videozáznam, fotografie). Poskytovatel si vyhrazuje právo využít případné informace a 

výstupy realizovaného účelu dotace včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci 

a k případnému poskytování třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele 

strpět a poskytovat k jeho realizaci veškerou součinnost, 

 

j) pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně právní formy nebo 

zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 

oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, 

přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu 

nebo se stanou předmětem likvidace. 

 

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že poskytnutí příspěvku třetím subjektům příjemcem 

v souladu s účelem dotace nemá vliv na plnění povinností příjemce dle smlouvy. 

 

 

V. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

 

1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným 

předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru 

provést odvod – příp. část v rozsahu tohoto porušení – za porušení rozpočtové kázně do rozpočtů 

poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen 

„odvod“) 

 

2. V případě prodlení s vrácením odvodu je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

3. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. §10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech podmínky, 

jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je stanovena takto: 



 

 

 4 

a. Nepředání dokumentu finanční vyúčtování dotace ve stanovené lhůtě odvod ve výši 

0,01% za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho doručení 

sjednaným způsobem; 

 

b. Dokument „věcná zpráva o užití dotace“ nebude předán řádně, nebude obsahovat 

požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve výši 10 % z celkové 

výše dotace 

 

c. Za nedodržení povinnosti publicity dle Čl. IV. odst. 2 písm. i) smlouvy odvod ve výši      

10 % z celkové výše dotace; 

 

d. Neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace 

 

4. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO. 

 

VI. 

Výpověď 

 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou       

1 měsíce ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to v souladu s 

ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem 

doručit, má se za to, že je doručena 10 den od jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a 

povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

této smlouvy. 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle 

jejich pravé a svobodné vůle, neodporuje dobrým mravům ani zákonu. 

 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, 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 poskytovatel. 

 

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, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a správního řádu. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech o pěti stranách textu, z nichž příjemce obdrží          

l stejnopis a poskytovatel 4 stejnopisy.  

 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

této smlouvy v registru smluv.  
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9. V souladu s ustanovením §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy, usnesením č. … ze dne…. 

 

 

 

 

 

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

 

 za poskytovatele      za příjemce 

 

 

 

 

.................................................................          ................................................................... 

Hlavní město Praha   SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy 

Ing. Petr Hlubuček     Bc. Martin Wagner, MBA 

náměstek primátora hl. m. Prahy     statutární zástupce 
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Důvodová zpráva 

Starosta SH ČMS – Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy požádal o poskytnutí individuální účelové 

neinvestiční dotace na činnost této neziskové organizace v oblasti protipožární ochrany pro rok 2021. 

Hlavní město Praha a SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy na základě společné snahy a 

zájmu o rozvoj oboustranné prospěšné spolupráce při zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany, 

ochrany obyvatel, vykonávání součinností u živelních pohrom a jiných mimořádných událostí na území 

hlavního města Prahy, při podpoře výchovy mládeže a obyvatelstva k ochraně majetku, při pořádání 

soutěží v požární ochraně, při kulturních a společenských událostech, při publikační a propagační 

činnosti a při aktivitách vedoucích k podpoře dobrovolných hasičů, za současného závazku dbát dobrého 

jména a aktivní prezentace hlavního města Prahy, podepsaly v roce 2014 Memorandum o spolupráci 

(schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 2494 ze dne 16. 9. 2014). 

Ve 36 sborech dobrovolných hasičů jsou jejich členové začleněni do jednotek sborů dobrovolných 

hasičů zřízených městskými částmi, které mají nezastupitelnou úlohu pro zajištění požární bezpečnosti 

hlavního města Prahy. 

SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy zajišťuje odbornou přípravu preventistů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů u městských částí. V rámci odborné přípravy a zvyšování fyzické kondice pořádá 

soutěže v požárním sportu a podporuje reprezentaci Prahy na Mistrovství ČR v požárním sportu. SH 

ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy organizuje také řadu akcí pro mládež. 

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy provádí odbornou přípravu velitelů a 

strojníků a odborné stáže na stanicích Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a zajišťuje 

akceschopnost jednotek při mimořádných událostech a organizuje a koordinuje akce pořádané v rámci 

hlavního města Prahy a jednotlivými sbory dobrovolných hasičů. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je navrhováno poskytnout SH ČMS – Městské sdružení 

hasičů hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 300,0 tis. Kč z rozpočtu běžných výdajů 

kap. 0739 – BEZ, §5512, UZ 120, ORG 0093905. 

Dotace se navrhuje přidělit na základě žádosti příjemce, která splňuje veškeré náležitosti zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 

ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), které se na tohoto příjemce neaplikuje a je přidělována mimo vyhlášená 

grantová řízení, protože svým obsahem pod žádné nespadá. Bylo provedeno obsahové hodnocení 

žádosti, hodnocena byla dvěma osobami podle kritérií účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti 

a proveditelnosti. Na základě nich byla žádost hodnotiteli i předkládajícím odborem navržena k 

individuální podpoře. 

V druhé polovině roku proběhne jednání s odborem školství, mládeže a sportu o možnosti vyhlášení 

dotačního programu týkajícího se požárního sportu a prevence požární ochrany. A to vzhledem k tomu, 

že tato činnost byla do této doby značně opomíjená. V žádosti je vnímán mimořádný reprezentativní 

přínos. Dále je důležité poukázat na prohloubení spolupráce mezi jednotkami sborů dobrovolných 

hasičů, SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy a hlavním městem Prahou. Důležitým prvkem 

je i preventivní činnost, která vede ke zdokonalování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných 

hasičů a v neposlední řadě nelze opomenout ani osvětovou a výchovnou činnost v oblastní požární 

bezpečnosti.  
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Přílohy k důvodové zprávě: 

1. Žádost o individuální účelovou neinvestiční dotaci SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. 

Prahy. 

2. Memorandum o spolupráci. 

3. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1626 ze dne 28. 6. 2021. 
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