
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1977 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl.m. Prahy Správa pražských 
hřbitovů a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy kap. 08 odboru ZDR MHMP v roce 2021, 

poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na investiční akci 
č. 0000000 s názvem "Programové vybavení pro SPH" příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Správa pražských hřbitovů a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku včetně 

stanovení celkových nákladů akce 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

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

Termín: 1.9.2021 

2.  realizovat zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí včetně 
stanovení celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 1.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-41377  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP ZDR 0098181000000 rezerva na transf. PO - pohřebnictví 0 0881 -3 115,00

MHMP ZDR 0098181000000 Nákup ostatních služeb 0 0881 1 815,00

Správa pražských hřbitovů 0098182000236 Navýšení neinvestičního příspěvku 0 0881 1 300,00

C e l k e m 0,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP ZDR 0045611 Les vzpomínek - realizace projektu 0 0881 -750,00
Správa pražských hřbitovů 00000 Programové vybavení pro SPH 94 0881 750,00

C e l k e m 0,00

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

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1977 ze dne 30. 8. 2021

Úprava rozpočtu     (v tis. Kč)

3632

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
UZ

UZ

ORJ Úprava rozpočtu     (v tis. Kč)

0,00
750,00

ORJ

3632

3632



Důvodová zpráva – R 41377 

 

Radě hlavního města Prahy je předkládán materiál k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku 

organizace hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů ve výši 1.300 tis Kč (dále jen „SPH“), úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy kap. 08 odboru 81 v roce 2021 ve výši 1.815 tis Kč, poskytnutí investičního 

příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve výši 750 tis. Kč na investiční akci č. 0000000 

s názvem „Programové vybavení pro SPH“ (Příloha č. 3 k důvodové zprávě) příspěvkové organizace SPH 

a na zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí v roce 2021 včetně stanovení celkových 

nákladů akce. 

Odbor zdravotnictví MHMP obdržel dne 29.7.2021 žádost příspěvkové organizace SPH na navýšení 
neinvestičního příspěvku pro rok 2021 ve výši 3 640 tis. Kč. V žádosti organizace specifikovala použití 
finančních prostředků, viz. Příloha č. 1 k důvodové zprávě. 

Příspěvková organizace SPH požaduje pokrytí nákladů souvisejících se sloučením příspěvkových 
organizací Správa pražských hřbitovů a Pohřební ústav hl. m. Prahy (dále jen „PÚ“) (usnesení ZHMP 
č. 12/78 ze dne 13.12.2019) z rezervy určené na proces sloučení organizací. Jedná se o následující 
náklady: 

1) Realizace designérské soutěže na jednotný vizuální styl formou dvoukolové uzavřené soutěže 
– po sloučení jsou v rámci organizace stále využívány vizuály obou původních organizací a 
název přejímající organizace, který nevystihuje činnost nově vzniklé organizace a pro veřejnost 
je matoucí. Náklady ve výši 1 300 tis. Kč tvoří zejména odměna pro vítěze, zakázka 
na rozpracování návrhu a následnou implementaci a licence, odměny externím odborným 
porotcům, skicovné v prvním kole, vytvoření konceptu a pravidel soutěže administrace zakázky 
a produkce tendru.  
 

2) Nová IA č. 0000000 s názvem „Programové vybavení pro SPH“- úprava SW na základě sloučení 
organizací PÚ a SPH v celkové výši 750 tis. Kč. Obě organizace využívaly vzájemně 
nekompatibilní účetní programy. Je nutné je sjednotit na osvědčené platformě MP ORGA. 
Program je nezbytný k řádné účetní evidenci. K provozu takto vytvořeného SW je nezbytně 
nutné provést upgrade databázového systému ORACLE, jehož cena je 250 tis. Kč. Jedná se 
o jednací řízení bez uveřejnění vzhledem k jedinému možnému dodavateli.  
 

3) Náklady na odstupné z důvodu organizačních změn souvisejících se sloučením příspěvkových 
organizací. Konkrétně se jedná o ukončení pracovních poměrů devíti zaměstnanců, kteří se po 
sloučení organizací stali nadbytečnými. Náklady na odstupné činí 1 590 tis. Kč.  

Odbor ZDR MHMP považuje tuto žádost za opodstatněnou a navrhuje schválit neinvestiční příspěvek 

ve výši 1 300 tis. Kč na položku realizace designérské soutěže na jednotný vizuální styl a investiční 

příspěvek ve výši 750 tis. Kč na novou IA č. 0000000 s názvem „Programové vybavení pro SPH“, uplatnit 

finanční krytí investiční akce z prostředků dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení a zavést investiční akci 

do centrálního číselníku akcí v roce 2021 včetně stanovení celkových nákladů akce. Převedené finanční 

prostředky ve výši 750 tis. Kč na investiční akci 0000000 s názvem „Programové vybavení“ neovlivní 

dokončení investiční akce č. 45611 Les vzpomínek – realizace projektu a finančních prostředků bude 

na její dokončení dostatek.    

U bodu 3) žádosti bude příspěvková organizace SPH vyzvána k podrobnějšímu vysvětlení nákladů 
na odstupné z důvodu organizačních změn souvisejících se sloučením příspěvkových organizací. 
Finanční prostředky na pokrytí těchto nákladů budou řešeny po dohodě s organizací samostatně. 



Dále je Radě HMP překládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy, kterou dojde ke schválení přesunu 
finančních prostředků na úhradu nákladů za služby spojené se zmapováním aktuálního stavu 
nemovitého majetku na veřejných pohřebištích svěřených zřizovací listinou příspěvkové organizace 
SPH ve výši 1 815 tis. Kč. Služba bude spočívat ve vyhlášení VZ dle vypracovaného záměru (viz příloha 
č. 4 k důvodové zprávě). Zdůvodnění ceny je uvedeno v příloze č. 3 k důvodové zprávě. 

V minulosti nebyly z hlediska stavebního zákona evidovány v Katastru nemovitostí hřbitovní stavby 
(funerální stavby, které byly vyjmuty ze stavebního zákona a podléhaly rozhodnutí vlastníka hřbitova). 
Některé ze staveb jsou památkově chráněny. Stavby nemají číslo evidenční, a to ani velké stavby jako 
jsou například kostely na území hřbitovů. Popisné číslo má vždy pouze celý hřbitov. V současné době 
vzhledem ke změně stavebního zákona je nutné tento stav napravit. 

Ve zřizovací listině organizace SPH a v jejím archivu je soupis nemovitého majetku svěřený do 
hospodaření organizace a dokumenty k některým objektům a pozemkům v evidenci správce a 
vlastníka. 

Po administrativní kontrole stavu svěřených nemovitostí ve spolupráci s odborem hospodaření s 
majetkem MHMP bylo zjištěno, že data a dokumenty nejsou v současné době uspořádané a byla 
zjištěna řada nesrovnalostí v evidenci nemovitého majetku. Některé nemovitosti nejsou vedeny 
v Katastru nemovitostí vůbec, některé nejsou evidovány dle skutečného stavu. Proto se věcně příslušný 
odbor ZDR MHMP rozhodl tyto nesrovnalosti napravit. 

Smyslem zmapování tedy bude vytvořit jednotnou databázi nemovitého majetku pro všechna veřejná 
pohřebiště, a to na základě fyzické prohlídky každého pohřebiště, stavu ve veřejně přístupném 
nahlížení do Katastru nemovitostí a zpracování dokumentů z archivu správce SPH, popř. následné 
návštěvy na příslušném stavebním úřadě s dohledáním chybějících dokumentů.  

Odbor ZDR MHMP považuje tento přesun finančních prostředků za opodstatněný a navrhuje uplatnit 
finanční krytí na úhradu nákladů za služby spojené se zmapováním aktuálního stavu nemovitého 
majetku na veřejných pohřebištích svěřených zřizovací listinou příspěvkové organizaci SPH ve výši 
1 815 tis. Kč. dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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