
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1530 
ze dne  14.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2021 
 

Rada 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. 06 - Kultura a 
cestovní ruch dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí včetně stanovení 
celkových nákladů akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí dle bodu I.2. 
tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2021 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2021 

 

 
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-40709  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1530 ze dne 14. 6. 2021

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - OPP 0098001000000 běžné výdaje OPP 3322 - 0680 -120,00

C e l k e m -120,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - OPP 000000
Graf. koncepce a manuál k předzahrádkám vč. 

licence - 0680 120,00

C e l k e m 120,00

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce

Odbor/Organizace Číslo akce ORJ

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

Účel / Název akce ODPA UZ

Úprava 

rozpočtu          

(v tis. Kč)

Úprava 

rozpočtu                   

(v tis. Kč)

Úprava 

celkových 

nákladů                            

(v Kč)

UZ ORJ

120,00



Důvodová zpráva 

 

 

V roce 2021 byla na běžné výdaje odboru památkové péče MHMP (dále jen OPP MHMP), kap. 

0680, § 3322 pol. 5169, ORG 0098001000000, schválena (neúčelově) částka ve výši 3 000 000 

Kč.   

OPP MHMP bude v tomto roce realizována objednávka č. OBJ/OPP/00002/2021, která se týká 

„Graf. koncepce a manuál k předzahrádkám vč. licence“. Vzhledem k tomu, že součástí 

projektu (objednávky) jsou i licenční ujednání a ochrana autorských práv (dále jen „licence“), 

navrhuje předkladatel úpravu rozpočtu kap. 0680 – OPP MHMP, § 3322, ORG 0098001000000 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – snížení běžných výdajů § 3322, pol. 5169 o 120,0 tis. Kč za 

současného zvýšení kapitálových výdajů, § 3322, pol. 6112 – ocenitelná práva na č. akce 0000 

– „Graf. koncepce a manuál k předzahrádkám vč. licence“ ve stejné výši.   

Navrhovaná úprava rozpočtu byla napořízena do aplikace BAR a výstup je součástí přílohy č. 

1 k důvodové zprávě. Přílohu č. 2 k důvodové zprávě tvoří objednávka č. 

OBJ/OPP/00002/2021. Termín plnění objednávky byl stanoven do 30. 6. 2021. 

Restaurační zahrádky jsou významnou součástí uličního interiéru města. Způsob jejich 

provedení spolu s reklamními prvky provozovny do značné míry spoluurčuje kvalitu prostředí, 

na které jsou z hlediska památkové péče – zejména na území Pražské památkové rezervace – 

kladeny značné nároky. Estetická kvalita restauračních zahrádek jako součástí uličního interiéru 

proto musí být na vysoké úrovni. V průběhu historického vývoje pražského veřejného interiéru 

u nás nevznikl typologicky a esteticky jednotný model restauračních zahrádek. V současné 

době pak z ekonomických důvodů stále vzrůstá tlak na přizpůsobení zahrádek celoročnímu 

provozu. Důsledkem jsou takové požadavky provozovatelů na provedení zahrádek, které jsou 

těžko slučitelné s požadavky památkové péče, protože popírají snahu zachovat u zahrádek 

v historickém jádru města jejich přirozený a tradiční sezonní charakter. Zřízení restaurační 

zahrádky v památkově chráněném území je podmíněno souhlasným stanoviskem OPP MHMP, 

který musí ke všem novým požadavkům či úpravám vydat nové závazné stanovisko. Umístění 

a ztvárnění restauračních zahrádek musí respektovat a vhodně doplňovat celkové 

architektonické řešení souvisejícího veřejného prostranství z hlediska prostorového, 

architektonického a funkčního konceptu. V zájmu kultivace veřejného prostoru v památkově 

chráněném území, zvýšení povědomí širší veřejnosti a podnikatelů o této problematice a také 

pro větší transparentnost procesu posuzování nových zahrádek bude vypracován nový Manuál 

pro předzahrádky, který ukáže, jak by měly restaurační zahrádky v celém městě vypadat. Tento 

manuál, založený zejména na obrazových příkladech a grafických ilustracích, vše převede do 

konkrétních příkladů a přinese tak pro podnikatele zpřehlednění prostředí. 
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