
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2837 
ze dne  15.11.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací v roce 2021 
 

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.  použití rezervního fondu příspěvkové organizace Hudební divadlo v Karlíně na 
pokrytí provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2021 ve výši 
10.396.242,57 Kč 

3.  použití rezervního fondu příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé na pokrytí 
provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2021 ve výši 
1.337.978,- Kč 

4.  použití rezervního fondu příspěvkové organizace Švandovo divadlo na Smíchově na 
pokrytí provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2021 ve výši 
2.566.308,- Kč 

5.  použití rezervního fondu příspěvkové organizace Městská divadla pražská na pokrytí 
provozních nákladů v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2021 ve výši 
4.000.000,- Kč 



I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

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

Termín: 19.11.2021 

2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  informovat příspěvkové organizace hl.m. Prahy dle bodu I.2. až I.5. tohoto 
usnesení 

Termín: 19.11.2021 

 

 
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-40238  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 0096290000226 převod z fondu FV PO hlavního města 
Prahy

0 8115 11 0662 1 794,00

Galerie hl. m. Prahy 0096290000231 převod z fondu FV PO hlavního města 
Prahy

0 8115 11 0662 2 950,00

Městská knihovna v Praze 0096290000243 převod z fondu FV PO hlavního města 
Prahy

0 8115 11 0662 2 000,00

C e l k e m 6 744,00

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 0096290000226
na krytí provozních nákladů v hlavní 
činnosti 130 0662 1 794,00

Galerie hl. m. Prahy 0096290000231
na krytí provozních nákladů v hlavní 
činnosti 130 0662 2 000,00

Galerie hl. m. Prahy 0096290000231
na krytí provozních nákladů v hlavní 
činnosti 91 0662 950,00

Městská knihovna v Praze 0096290000243
na krytí provozních nákladů v hlavní 
činnosti 91 0662 2 000,00

C e l k e m 6 744,00
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Odbor/Organizace Číslo akce

UZ

ODPA

POLČíslo akce

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2837 ze dne 15. 11. 2021

ODPA

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

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

Odbor/Organizace

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)ORJUZÚčel / Název akce

Účel / Název akce



  Důvodová zpráva 

 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na použití fondů příspěvkových organizací a to 

následovně:  

 

• Hudební divadlo v Karlíně (HDK) – rezervní fond ve výši 10 396 242,57 Kč. Tyto 

prostředky budou využity na krytí provozních nákladů organizace v souvislosti 

s nuceným uzavřením organizace v období leden – červen 2021 na základě vládních 

nařízeních. Současně také bylo v červenci a srpnu odehráno méně představení na letní 

scéně HDK než bylo plánováno. Do doby vypuknutí pandemie HDK vykazovalo 

vysokou mírou soběstačnosti ve výši 64%. V letošním roce však neinvestiční 

příspěvek zřizovatele na pokrytí provozních nákladů nestačí, protože HDK nemohlo 

odehrát dostatečný počet představení a vygenerovat tak dostatečně vysoké výnosy 

z prodeje vstupenek. Aktuální výše rezervního fondu organizace je 10 396 242,57 Kč. 

• Městská divadla pražská – rezervní fond ve výši 4 000 000,- Kč – prostředky PO 

využije na krytí propadu příjmů v I. pololetí 2021. Aktuální výše rezervní fondu 

organizace je 7 563 737,79 Kč. 

• Divadlo v Dlouhé – rezervní fond ve výši 1 337 978 Kč – prostředky PO využije na 

krytí propadu příjmů v I. pololetí 2021. Aktuální výše rezervního fondu organizace je 

2 977 873,41 Kč. 

• Švandovo divadlo na Smíchově – rezervní fond ve výši 2 566 308 tis. Kč na krytí 

provozních nákladů organizace v souvislosti s vládními opatřeními proti pandemii 

COVID-19. Aktuální výše rezervního fondu organizace je 10 353 925,18 Kč.  

• Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK – fond finančního vypořádání ve výši 

1 794 000 Kč - prostředky PO využije na krytí propadu příjmů v I. pololetí 2021. 

Aktuální výše fondu fin. vypořádání organizace je 10 900 309,69 Kč. 

• Galerie hl. m. Prahy – fond finančního vypořádání ve výši 2 950 000 Kč z čehož 

2 000 000 Kč (ÚZ 130) poslouží na pokrytí ztrát způsobených pandemií COVID-19 

a 950 000 Kč bude použito na obnovu výpočetní techniky a na dovybavení kanceláří 

oddělení edukačního, restaurátorského, výtvarného a PR. Aktuální výše fondu fin. 

vypořádání organizace je 33 341 847,85 Kč. 

• Městská knihovna v Praze – fond finančního vypořádání ve výši 2 000 000 Kč 

na nákup a zpracování knihovního fondu. Aktuální výše fondu fin. vypořádání 

organizace je 14 727 643,09 Kč. 

 

Žádosti PO jsou k nahlédnutí u zpracovatele tisku.  
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