
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1733 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na pořízení Slavnostního praporu Celního úřadu pro hlavní město Prahu a na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 - Bezpečnost 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  pořízení Slavnostního praporu Celního úřadu pro hlavní město Prahu v celkové 
hodnotě 165,0 tis. Kč 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a 
to včetně stanovení celkových nákladů akce a zavedení nové investiční akce 
„Slavnostní prapor Celního úřadu pro hl. m. Prahu" do centrálního číselníku akcí 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení a zavést novou 
investiční akci „Slavnostní prapor Celního úřadu pro hl. m. Prahu" do centrálního 
číselníku akcí 

Termín: 16.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-40966  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1733 ze dne 12. 7. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - BEZ 0093906 BEZ - 07 - běžné výdaje 0000 0739 -165,00

C e l k e m -165,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - BEZ 00000 Slavnostní prapor Celního úřadu pro hl. m. Prahu 0000 0739 165,00

C e l k e m 165,00

CELKEM 0,00

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

Odbor/Organizace

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

Číslo akce

Odbor/Organizace

Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

165,00

ODPA

5212

UZ ORJ



                                               Důvodová zpráva 

 

Materiál je předkládán Radě hl. m. Prahy na základě žádosti ředitele Celního úřadu pro hlavní 

město Prahu uvedené v příloze č. 2 k důvodové zprávě. 

Prapor je vyjádřením sounáležitosti, patriotismu, stavovské cti a úcty k historii celnictví 

v Praze, ale i jako takové. Prapor vychází z historických tradic, vyjadřuje úctu a respekt 

k tisícileté náročné službě celníků a příslušníků finanční stráže a je projevem hrdosti 

současných pražských celníků.  

Pražští celníci nejen historicky, ale i v současné době úzce spolupracují s hl. m. Prahou. 

Celní úřad pro hlavní město Prahu se zásadním způsobem podílel na řešení pandemie Covid-

19. Významnou pomocí bylo stanovení tržní ceny osobních ochranných prostředků, na základě 

kterých Magistrát hl. m. Prahy a složky IZS byly schopny provádět nákupy. Současně se úřad 

podílel na kontrolách pravosti certifikátů osobních ochranných prostředkům předložených 

jednotlivými prodejci. 

V počátcích pandemie byl Celní úřad pro hlavní město Prahu stěžejní složkou pro dodávky 

denaturovaného lihu, který byl nezbytnou součástí výrobního procesu dezinfekce. Ta byla 

následně distribuována na městské části, školská, zdravotnická a sociální zařízení a další 

potřebné subjekty. 

Od prosince 2018 do 26. 5. 2021 Celní úřad pro hlavní město Prahu odvedl na účet hl. m. Prahy 

celkem 2.768.423,- Kč, které celníci vymohli od cizinců vymáháním pokut uložených 

Městskou policií hl. m. Prahy. 

Pořízení praporu je poděkování hl. m. Prahy pražským celníkům za jejich obětavou práci, a to 

nejen v době pandemie. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – rozpočtový výhled akce 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě – žádost ředitele Celního úřadu pro hlavní město Prahu 
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