
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/86 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění činnosti               
a rozvoje spolku prg.ai, z.s. na rok 2021 - 2022 a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2021 v kap. 08 - Hospodářství 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 08 - 
Hospodářství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace v celkové výši 9.500 tis. Kč          
z běžných výdajů kap. 0853, OdPa 2510, ORG 95383000000, ÚZ 120 pro prg.ai, 
z.s., se sídlem Staroměstské náměstí 1/4, Staré Město, 110 00 Praha,                 
IČO: 08345091 na zajištění dalšího chodu a rozvoje spolku prg.ai v letech            
2021 - 2022, výše dotace činí v roce 2021 4.521 tis. Kč 

3.  znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  realizovat bod I. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9425  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu  běžných výdajů  - mimo pol. 5347

Úprava 

rozpočtu

 (v tis. Kč)

PRI MHMP 0095380000000 2510 000000000 0853 -4 521,00

PRI MHMP 0095383000000 2510 000000120 0853 4 521,00

0,00

ODPA

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

ORJÚčel /

Název akce

C e l k e m

PRI - 08 - běžné výdaje

PRI - 08 - individuální dotace

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/86 ze dne 17. 6. 2021

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

UZČíslo akceOdbor/Organizace



 

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/86 ze dne 17. 6. 2021 

 

 

Stejnopis č. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové 

individuální dotace 

DOT/53/03/00XXXX/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“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

mezi těmito smluvními stranami 

       

1.  Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha l 

 zastoupené radním pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání hlavního města Prahy 

Mgr. Vítem Šimralem Ph.D. et Ph.D. 

IČO: 00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 

číslo účtu: 5157998/6000 

DIČ: CZ00064581 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

      a 

 

2. prg.ai, z. s. se sídlem: Staroměstské náměstí 1/4, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou 

IČO: 08345091 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

číslo bankovního účtu: 2401677716/2010 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové 

individuální dotace poskytovatelem z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 9.500.000,- Kč 

(slovy devět milionů pět set tisíc korun českých) příjemci (dále jen „dotace“) na zajištění 

provozu spolku prg.ai, z. s., a rozvoj jeho strategických programů  v období                           

1. 1. 2021–31. 12. 2022 ve smyslu příjemcem podané žádosti o jednorázovou individuální 

účelovou neinvestiční dotaci ze dne 3. 5. 2021 (dále jen „projekt“ či „účel dotace“). 

2. 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 … 2021. 
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II. 

Práva a povinnosti poskytovatele 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této 

smlouvy ve dvou dílčích splátkách, a to:  

a. první splátku ve výši 4.521.000,- Kč (slovy čtyři miliony pět set dvacet jedna tisíc 

korun českých) do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy; a 

b. druhou splátku ve výši 4.979.000,- Kč (slovy čtyři miliony devět set sedmdesát devět 

tisíc korun českých) do 28. 2. 2022, to však za podmínky splnění povinnosti příjemce 

předložit řádné dílčí vyúčtování dotace dle článku III písm. e) této smlouvy.  

2. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679  

ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119/1, 4. 5. 2016) 

(„GDPR") je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na 

portálu www.praha.eu, a to na adrese:  

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

 

III. 

Práva a povinnosti příjemce 

 

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

a) využít ji pouze k účelu v čl. I. této smlouvy a v souladu s rozpočtem předloženým příjemcem 

v rámci žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci; v případě, že z důvodů hodných 

zvláštního zřetele uznaných poskytovatelem nevyužije příjemce v roce 2021 všechny 

prostředky, které obdržel v rámci první splátky dotace, je oprávněn převést tyto prostředky do 

dalšího roku a využít je k danému účelu dotace nejpozději do 31. 12. 2022; to však neplatí u 

prostředků určených dle rozpočtu příjemce na provoz v roce 2021 (běžné provozní náklady);         

b) že stanoveného účelu dosáhne nejpozději dne 31. 12. 2022; 

c) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta, a v souladu se 

zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě 

nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, dojde-li k nim v době od 

uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku 

této skutečnosti; 

e) předložit poskytovateli řádné dílčí vyúčtování dotace formou věcné zprávy o užití dotace 

v prvním roce jejího čerpání prostřednictvím datové schránky poskytovatele (preferovaný 

způsob doručení), podatelny nebo poštovní přepravou odboru projektového řízení Magistrátu 

hl. m. Prahy, a to nejpozději do 31. 1. 2022; 

f) předložit poskytovateli řádné konečné vyúčtování dotace formou věcné zprávy o užití dotace 

prostřednictvím datové schránky poskytovatele (preferovaný způsob doručení), podatelny 

nebo poštovní přepravou odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, a to nejpozději 

do 31. 1. 2023; 

g) vrátit poskytovateli případně nevyčerpanou část první splátky dotace nejpozději do                

15. 2. 2022 (jde-li o nevyčerpané prostředky na běžné provozní náklady dle písm. a) výše) a 

případně nevyčerpanou část celkové dotace nejpozději do 15. 2. 2023 na číslo účtu hlavního 

města Prahy 5157998/6000 var. s. 04612019 spec. s. 0504. Rovněž je příjemce povinen vrátit 

poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě nerealizace 

nebo předčasného ukončení projektu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů od vzniku této 

skutečnosti; 



3 

 

h) 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 kontrolu realizace projektu, na nějž byla dotace 

poskytnuta, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo 

dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen předložit poskytovateli veškeré účetní doklady 

související s čerpáním dotace; 

i) smluvně zavázat i třetí subjekty, které budou realizovat projekt dle článku I. této smlouvy, 

k povinnosti, kterou definuje článek III. v bodech h) a m) této smlouvy; 

j) vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ji na výdaje hrazené v souladu 

s předmětem smlouvy v termínu ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2022; 

k) pokud v době účinnosti této smlouvy dojde u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací ve 

smyslu ustanovení § 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, zároveň však příjemce ode dne vzniku této skutečnosti ukončí čerpání 

dotace a vrátí poskytovateli nevyčerpanou část dotace; 

l) 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 ustanovení § 4 odst. 2 zákona o zadávání 

veřejných zakázek; 

m) po dobu pěti let od skončení projektu archivovat žádost včetně povinných příloh, tuto 

smlouvu, originály dokladů prokazujících čerpání dotace, dokumentaci o zadání veřejné 

zakázky, je-li zadávána a závěrečné finanční vyúčtování dotace;  

n) zpracovávat veškeré dokumenty, které předloží poskytovateli dotace, v souladu s GDPR; 

o) informovat poskytovatele dotace o jakékoli jiné podpoře, na jejíž čerpání vznikne příjemci 

nárok po dobu trvání této smlouvy a která je účelově určena ke krytí týchž způsobilých 

výdajů jako dotace z této smlouvy, a zabránit jakémukoli přímému či nepřímému 

duplicitnímu financování způsobilých výdajů včetně vrácení nevyčerpané části dotace dle 

písm. g), ledaže se s poskytovatelem dohodne na možnosti využití předmětných prostředků 

pro jiné účely; 

p) při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat 

hlavní město Prahu a jeho logo jakožto poskytovatele dotace na všech propagačních a 

informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně prezentovat 

poskytovatele dotace při realizaci účelu, v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, 

že příjemce dotace provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu, zveřejněním 

oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s uvedením 

informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“ Ke splnění této 

povinnosti uděluje poskytovatel příjemci dotace 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 dotace kontaktuje Odbor komunikace a marketingu MHMP na adrese 

logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele dotace je příjemce dotace povinen doložit v rámci 

Finančního vypořádání dotace. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo využít případné 

informace a výstupy realizovaného účelu včetně digitální a tištěné prezentace ke své 

prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce dotace se zavazuje toto právo 

poskytovatele dotace strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost 

 

IV. 

                                                Veřejná podpora 

 

1. Část dotace ve výši 8.371.518,- Kč (slovy osm milionů tři sta sedmdesát jeden tisíc pět set 

osmnáct korun českých) je v souladu s článkem 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 
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poskytována jako nezakládající veřejnou podporu příjemce. Způsobilé výdaje, k jejichž krytí 

tato část dotace slouží, jsou vynakládány příjemcem výlučně na činnosti, které nemají 

hospodářskou povahu (nehospodářské činnosti); příjemce ohledně těchto činností není 

považován za podnik. 

2. Část dotace ve výši 1.128.482,- Kč (slovy jeden milion sto dvacet osm tisíc čtyři sta osmdesát 

dva korun českých) je poskytována ke krytí výdajů na činnosti, které mohou mít hospodářskou 

povahu (hospodářské činnosti), a to jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu 

de minimis (Úř. věst.  L 352, 24. 12. 2013). Příjemce v rámci dotačního řízení prokázal a 

podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že splňuje podmínky vyplacení předmětné části 

dotace jako podpory malého rozsahu.     

3. K dodržení podmínek souladu poskytnutí dotace dle této smlouvy s přímo použitelnými 

předpisy EU v oblasti veřejné podpory je příjemce povinen zajistit důsledné vedení 

odděleného účetnictví mj. hospodářských a nehospodářských činností, které jsou z dotace 

financovány, a tím zamezit vzniku rizika jakéhokoli křížového financování případných 

hospodářských činností příjemce z příslušné části dotace určené ke krytí výdajů na činnosti 

nehospodářské; na žádost poskytovatele je příjemce povinen prokázat důsledné vedení 

odděleného účetnictví hospodářských a nehospodářských činností na základě jím vhodně 

zvolené a uplatněné metody (úvazky pracovníků, přepočet fondu pracovní doby, časová 

analýza jednotlivých činností apod.). 

4. Ustanovením odst. 3 tohoto článku nejsou dotčeny povinnosti příjemce stanovené obecně 

závaznými právními předpisy v oblasti účetnictví.            

 

V. 

Sankční ustanovení 

 

1. Pokud příjemce poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie a neoprávněně použije či zadrží dotaci, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně, případně jeho část v rozsahu tohoto porušení, do 

rozpočtu poskytovatele podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech (dále jen 

„odvod“).  

2. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele  

č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 0504; 

3. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo). 

4. 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:  

a) nepředání dokumentu ve formě věcné zprávy 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) porušení povinnosti dle článku III. písm. h) smlouvy odvod ve výši 10 % z celkové výše 

dotace; 

d) neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace. 
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VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými a účinnými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o rozpočtových pravidlech a 

dále pak příslušnými ustanoveními správního řádu. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

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

lhůtou 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a 

to v souladu s § 166 správního řádu. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží tři 

stejnopisy a příjemce jeden. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka 

poskytovatele v levém horním rohu každé strany textu stejnopisu. 

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

smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 

smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. 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. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 

obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 

nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je 

projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti 

právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se 

dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže 

stvrzují svými podpisy.  

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

 

 

V Praze dne:       V Praze dne: 

 

 

….…………………….                                                           ….…………………….  

poskytovatel                                příjemce 



 

Důvodová zpráva k tisku Z-9425 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění činnosti a rozvoje spolku 

prg.ai, z. s. na rok 2021–2022 a na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 

v kap. 08 – Hospodářství  

 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 

9.500.000,- Kč formou neinvestiční účelové individuální dotace pro společnost prg.ai, z. s., se sídlem 

Staroměstské náměstí 1/4, Staré Město, 110 00 Praha 1. 

 

Žadatel požádal hl. m. Prahu o poskytnutí finančních prostředků na základě členství hl. m. Prahy ve 

spolku prg.ai. Hl. m. Praha se v „Memorandu o spolupráci při budování pražského AI hubu“, které bylo 

podepsáno 16. 5. 2019, zavázala podporovat spolek prg.ai při naplňování jeho cílů. Hl. m. Praha má 

tedy jako jeden ze zakládajících členů spolku eminentní zájem na dalším rozvoji aktivit spolku, a proto 

je jeho záměrem podílet se finančně na dalších aktivitách prg.ai tak, jak jsou blíže popsány v žádosti, 

která tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy. Žádost splnila podmínky zákona č. 250/2000 Sb. U 

žádosti bylo provedeno formální hodnocení. I přesto, že věcné hodnocení žádosti nelze provést v 

souvislosti s usnesením RHMP č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 z důvodu absence vhodného grantového 

program pro podporu inovací, byly v interním materiálu zhodnoceny priority a podmínky dle Zásad 

pro poskytování dotací hlavním městem Prahou. Cílem je nejpozději od roku 2023 spustit grantový 

program pro podporu inovací v návaznosti na priority definované RIS3 strategií. 

 

Částka 9.500.000,- Kč pro roky 2021 a 2022 poslouží zejména na financování rozvojových aktivit 

spolku, v menší míře pak na zajištění provozu a nově také na částečné spolufinancování nákladů v 

rámci realizovaných grantových programů TA ČR. Úspěch při získání grantových prostředků společně 

s rostoucím podílem financování ze strany partnerů spolku potvrzuje správně nastavenou strategii 

spolku, která do budoucna dále posílí jeho finanční autonomii. Prostředky z dotace od hlavního města 

Prahy představují v současné chvíli 70 % rozpočtu spolku. Další zdroje má spolek od svých firemních a 

zakládajících členů a z TA ČR projektů. Na získávání dalších zdrojů spolek dále aktivně pracuje, a to jak 

v oblasti získávání dalších firemních členů, tak v žádostech o národní i evropské grantové prostředky, 

např. jako součást konsorcia EDIH ČVUT v programu Digital Europe. Na vyžádání je na odboru PRI k 

dispozici stanovisko AK HOLEC&ZUSKA k možnosti financování prg.ai, z. s. z veřejných zdrojů v souladu 

s pravidly EU o veřejné podpoře.   

 

Dotace bude dle Veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze č. 2 usnesení poskytnuta ve dvou splátkách 

následovně: 

- 1. splátka na rok 2021 ve výši 4.521.000,- Kč (bude poskytnuto do 30 dnů od účinnosti 

Veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze č. 2) 

- 2. splátka na rok 2022 ve výši 4.979.000,- Kč (bude poskytnuto na základě předložení řádného 

dílčího vyúčtování dotace za rok 2021) 

Prostředky budou hrazeny z běžných výdajů kap. 0853, OdPa 2510, pol. 5169, ORG 95383000000, 

ÚZ 120. V souvislosti s tímto je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán návrh na rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2021 v kap. 08 – Hospodářství dle přílohy č. 1 usnesení. 

 

Hlavní město Praha se hlásí k podpoře umělé inteligence jako jedné z prioritních technologických 

oblastí rozvoje v rámci platné Regionální inovační strategie, jež přímo navazuje i na národní Inovační 

strategii České republiky 2019 - 2030. Umělá inteligence, strojové učení a robotika tvoří jednu z tzv. 



 

domén inteligentní specializace hl. m. Prahy a do budoucna se stane jedním z pilířů postcovidové 

ekonomiky jako obor s velmi vysokou přidanou hodnotou. Správnost volby tohoto směřování 

dlouhodobě potvrzuje i vysoký objem investic do výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence a taktéž 

zájem investorů o nové obchodní příležitosti, jež obor přináší. 

 

Mezi prioritní cíle spolku patří stejně jako v uplynulém roce významné navýšení počtu absolventů v AI 

na vysokých i středních školách, zahraničních výzkumníků přicházejících do Prahy, podpora vytvoření 

nových kvalifikovaných pracovních míst, AI startupů, dále zlepšení kvality základního a aplikovaného 

výzkumu a inovačního potenciálu českého průmyslu, zpřístupnění AI ostatním oborům, propagace 

Prahy jako inovativního města a v neposlední řadě také zvýšení informovanosti české veřejnosti o 

pozitivech, hrozbách a dopadech AI. 

 

Přínosy pro hl. m. Prahu: 

● Prezentace hl. m. Prahy jako předního evropského centra umělé inteligence; 

● Přímý přístup k výsledkům aplikovaného výzkumu v oblasti umělé inteligence a jejich aktivní 

využití v projektech hl. m. Prahy; 

● Rozvoj akademické sféry, rozšíření studijních oborů, lákání zahraničních výzkumníků a 

druhotně podpora pražských firem, které získávají přístup ke špičkovým talentům; 

● Podpora vzniku inovativních technologických startupů na území hl. m. Prahy; 

● Přilákání zahraničních talentů a technologických investorů do hl. m. Prahy. 

 

Podrobný popis a vysvětlení cílů aktivit prg.ai jsou uvedeny v žádosti, která tvoří přílohu č. 1 této 

důvodové zprávy. Neinvestiční účelová individuální dotace bude využita dle rozpočtu, který žadatel 

předkládá v žádosti. Detailní varianta rozpočtu v duchu aktuálních diskusí o financování zapsaných 

ústavů zřízených městem reflektuje požadavek na odlišení hospodářských a nehospodářských 

činností. Podíl nehospodářské činnosti činí 11,88 %. 

 

Finanční prostředky na podporu prg.ai ve výši 5.000.000,- Kč pro rok 2021 byly schváleny usnesením 

Zastupitelstva HMP č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020, k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021, 

finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2021, rozdělení příspěvku na 

výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2021 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého 

výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2026, a to v rámci kapitoly gesčního radního Víta 

Šimrala. S ohledem na intenzivní snahu hl. m. Prahy dosáhnout úspor v objemu 10 % z běžných výdajů 

je po dohodě s panem radním Šimralem pro rok 2021 požadavek cca o 10 % ponížen. 

 

Spolek prg.ai je v českém prostředí unikátní entitou, jež v sobě spojuje partnery z akademického, 

veřejného a soukromého sektoru, kteří se zavázali k naplňování stejného cíle, a to vybudovat z hl. m. 

Prahy evropské centrum umělé inteligence. Spolek vychází z dobré praxe ze zahraničí, kterou díky 

bohatému know-how svých členů dále rozvíjí. Strategie spolku je srozumitelná, podložená daty, která 

byla získána prostřednictvím několika průzkumů, a navazuje na dlouhodobé priority města. Odbor PRI 

HMP, který agendu umělé inteligence řeší, proto doporučuje dotaci spolku prg.ai udělit, aby mohly být 

přínosy spolku plně využity. 

 

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace 

Příloha č. 2 – Usnesení RHMP č. 1365 ze dne 7. 6. 2021 























































































































































Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1365 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění činnosti a rozvoje 
spolku prg.ai, z.s. na rok 2021 - 2022 a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na 

rok 2021 v kap. 08 - Hospodářství 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 08 - Hospodářství dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s poskytnutím neinvestiční účelové individuální dotace v celkové výši 9.500 tis. Kč       
z běžných výdajů kap. 0853, OdPa 2510, ORG 95383000000, ÚZ 120 pro prg.ai, 
z.s., se sídlem Staroměstské náměstí 1/4, Staré Město, 110 00 Praha 1,               
IČO: 08345091 na zajištění dalšího chodu a rozvoje spolku prg.ai v letech            
2021 - 2022, výše dotace činí v roce 2021 4.521 tis. Kč 

3.  se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální 
dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení úpravu rozpočtu kap. 0853, 
návrh na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace v celkové výši 9.500 
tis. Kč a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 
individuální dotace dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 17.6.2021 



2.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy podepsat Veřejnoprávní smlouvu          
o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace dle bodu I.3. tohoto 
usnesení 

Termín: 30.6.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy realizovat rozpočtové opatření dle 
bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 24.6.2021 

3.  MHMP - PRI MHMP 

1.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy realizovat proces proplacení dotace dle 
bodu I. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.7.2021 

Kontrolní termín: 28.2.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-39735  
Provede: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - ROZ MHMP, MHMP - PRI 

MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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