
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1313 
ze dne  31.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP a na 
zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 a zavedení nových 
investičních akcí příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP do centrálního 
číselníku akcí včetně stanovení celkových nákladů akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření a zavést nové investiční akce příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP do centrálního číselníku akcí dle bodu I. 
tohoto usnesení 

Termín: 4.6.2021 

 

 
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-40367  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

KUC MHMP 0045348 Rezerva kap. 0662 v 2021 000 0662 -5 450,0

Galerie hlavního města Prahy 0044048 Rek. a restaurování pomníků a veřejných plastik 094 0662 2 000,0

Městská divadla pražská 0045368 Modernizace zvukové techniky v divadle Rokoko 094 0662 2 000,0

NKP Vyšehrad 0000000 Modely historic. podoby vyšehr. kostelů a zbrojnice 094 0662 450,0

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy 0000000 Restaurování dalekohledu König - ŠH 094 0662 1 000,0

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

UZ ORJ

6 000,0

450,0

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1313 ze dne 31. 5. 2021

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

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)



D ů v o d o v á   z p r á v a 
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Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch, resp. 

kapitole 0662 – KUC MHMP, a na zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí 

v roce 2021. 

 

Jde o následující příspěvkové organizace (dále jen „PO“) v působnosti KUC MHMP: 

Galerie hlavního města Prahy (dále jen „GHMP“), Městská divadla pražská (dále jen 

„MDP“), NKP Vyšehrad (dále jen „NKPV“) a Hvězdárna a planetárium hlavního města 

Prahy (dále jen „HaP“). 

 

Úprava rozpočtu HMP 

Jedná se o snížení kapitálových výdajů (dále jen „KV“) z rezervy kap. 0662 ve prospěch 

PO GHMP, MDP, NKPV a HaP a související zvýšení investičního transferu (dále jen „IT“) 

u těchto PO.    

Nejde o nový požadavek na rozpočet HMP.  

 

1. Snížení rozpočtu  

Snížení KV  

KUC MHMP  

– IA č. 0045348 – Rezerva kap. 0662 v 2021 o ……………….…….....… –5.450,0 tis. Kč 

   Upravený rozpočet (dále jen „UR“) je 9.738,6 tis. Kč, po snížení o 5.450,0 tis. Kč bude    

   UR 4.288,6 tis. Kč. 

 

Snížení rozpočtu celkem o ………………………………….…..…....… –5.450,0 tis. Kč 

 

2. Zvýšení rozpočtu 

Zvýšení IT 

GHMP, PO 

– IA č. 0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik  

o  …………………………………………………………………………...  +2.000,0 tis. Kč 

   SR je 2.000,0 tis. Kč, po zvýšení o 2.000,0 tis. Kč bude UR 4.000 tis. Kč. 

MDP, PO 

– IA č. 0045368 – Modernizace zvukové techniky v divadle Rokoko o    +2.000,0 tis. Kč 

   SR je 1.000,0 tis. Kč, po zvýšení o 2.000,0 tis. Kč bude UR 3.000,0 tis. Kč. 

NKPV, PO 

– IA č. 0000000 – Modely historické podoby vyšehradských kostelů a zbrojnice 

o………………………………………………………………………………. +450,0 tis. Kč 

   SR je 0,0 Kč, po zvýšení o 450,0 tis. Kč bude UR 450,0 tis. Kč. 

HaP, PO 

– IA č. 0000000 – Restaurování dalekohledu König - ŠH 

o……………………………………………………………………………. +1 000,0 tis. Kč 

   SR je 0,0 Kč, po zvýšení o 1.000,0 tis. Kč bude UR 1.000,0 tis. Kč. 

 

Zvýšení rozpočtu celkem o …………………………............…...........… +5.450,0 tis. Kč 
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K o m e n t á ř 
 

KV 

 

KUC MHMP  

IA č. 0045348 – Rezerva kap. 0662 v 2021  

Rezerva kapitoly 0662 je určena pro KUC MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy jsou 

financovány IA, u nichž vznikne potřeba finančních prostředků (dále jen „FP“) v průběhu 

roku 2021, a budou dofinancovány důležité akce (event. jiné účely), kterým se nebudou 

dostávat FP při jejich realizaci. Dále budou z rezervy kryty náklady při odstraňování 

havárií vzniklých v roce 2021.  

Poskytnutím KV z rezervy kap. 0662 ve prospěch PO rezerva plní svůj účel.  

 

IT  

 

GHMP, PO 

IA č. 0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik 

Důvodem zvýšení IT je nutné zahájení rekonstrukce a restaurování dvou nově svěřených 

sousoší Muž s býkem I. (Chov) a Muž s býkem II. (Apis) u Pražské tržnice v Praze 7 – 

Holešovicích. Pískovcová sousoší jsou celkově velmi poškozena. Nejvýraznější projev 

degradace materiálu je viditelný na architektonických podstavcích obou sousoší. Došlo zde 

již ke ztrátě části profilů říms a velkých ploch povrchu modelace. V tzv. srážkových 

stínech jsou sousoší pokryta silnou vrstvou minerálních krust. Spárování bloků je vyžilé 

a nefunkční. Na povrchu obou památek je patrné biologické napadení. V 2021 je nutné 

vyhlásit veřejnou zakázku a vybrat dodavatele restaurátorských prací, který urychleně 

zahájí restaurování a zajistí téměř havarijní stav obou sousoší před zimou. Dokončení 

restaurování se předpokládá v roce 2022. 

 

MDP, PO 

IA č. 0045368 – Modernizace zvukové techniky v divadle Rokoko 

Cílem IA je celková modernizace zvukového vybavení divadla včetně zřízení nového tzv. 

live postu. Původní náklady akce se předpokládaly ve výši 4 mil. Kč (z KV 2021). 

Schválený rozpočet však byl snížen na KV 1 mil Kč. PO plánuje dofinancování z fondu 

investic (IF) ve výši 1 mil. Kč. Chybějící 2 mil. Kč žádá poskytnout z rezervy kap. 0662. 

Vzhledem k letošnímu nucenému dlouhodobému uzavření divadla se naskytla příležitost 

provést rozsáhlejší modernizaci zvuku v Rokoku, ke které je nezbytné několikaměsíční 

přerušení hraní a zkoušení. Současná situace takovou výluku dovoluje. Po loňské 

modernizaci světelného parku by dokončením modernizace zvukové techniky získalo 

Rokoko na dlouhé období spolehlivé a moderní technické vybavení. 

Z důvodu zvyšujících se nároků na zvukové vybavení a funkce zvuku v představeních je 

nutné modernizovat ozvučení v divadle Rokoko. V divadle ABC a Komedie podobné akce 

proběhly v minulých letech, zatímco jejich nejmenší scéna na kvalitní zvuk stále čeká. 

Stávající analogové zvukové vybavení v divadle Rokoko již dávno neodpovídá dnešním 

nárokům kladeným na zvukový design inscenací. Rekonstrukce se týká nákupu nového 

digitálního pultu s nutnými stageboxy a ipadem pro ovládání pultu mimo kabinu, nového 

ozvučení (reproboxy) s odpovídajícími a nezbytnými doplňky, malého pultu pro využití 

v sále – tzv. live-post (nutné pro zvučení kapely účinkujících v inscenacích, neboť je 

kabina v Rokoku uzavřena), odposlechových reproduktorů (taktéž nutné pro ozvučení 

kapel), mikrofonního vybavení s příslušenstvím pro ozvučení kapely a dalšího nezbytného 

kabelové a instalační vybavení.  Začátkem roku 2020 PO poptala dodavatele zvukové 

techniky a vytvořila optimální zadávací podmínky pro nákup nové techniky a všeho 
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příslušenství. Na základě těchto parametrů v roce 2021 vypíše PO řádnou veřejnou zakázku 

na dodavatele a během letních prázdnin aparaturu vymění a přezvučí všechny inscenace.  

 

NKPV, PO 

IA č. 0000000 – Modely historické podoby vyšehradských kostelů a zbrojnice 

Jde o zhotovení fyzických modelů historické podoby vyšehradských kostelů a zbrojnice pro 

stálé expozice NKPV, jejichž modernizaci a rozšíření plánují v souladu s hlavním účelem 

a předmětem činnosti PO a Koncepcí rozvoje NKP Vyšehrad v letech 2020 – 2025. 

Jmenovitě se jedná o model románské podoby baziliky sv. Petra a Pavla s románským 

mostkem (90 tis. Kč), model gotické podoby baziliky sv. Petra a Pavla (115 tis. Kč), model 

románské podoby baziliky sv. Vavřince (50 tis. Kč), model gotické podoby kostela Stětí sv. 

Jana Křtitele (50 tis. Kč), model románské rotundy sv. Martina (40 tis. Kč) a model barokní 

vyšehradské zbrojnice (105 tis. Kč). 

Modernizace a rozšíření stálých expozic je jednou z hlavních priorit PO s cílem zvýšit 

jejich atraktivitu pro návštěvníky, a především obecné povědomí o komplikovaném 

stavebně-historickém vývoji Vyšehradu. Fyzické modely, které názorným způsobem 

ukazují podobu mnohdy již zaniklých staveb, jsou k tomu ideálním a návštěvníky 

oblíbeným prostředkem. 

 

HaP, PO 

IA č. 0000000 – Restaurování dalekohledu König – ŠH 

Jedná se o dlouhodobě plánovanou opravu – restaurování dvojitého Zeissova refraktoru 

König vyrobeného mezi lety 1905 až 1907, který je od roku 1930 hlavním dalekohledem 

Štefánikovy hvězdárny (dále jen „ŠH“). Dalekohled – tento technický unikát – je již značně 

opotřebený po mechanické stránce, optiku má však ve výborném stavu. 

Firma Carl Zeiss Jena již dalekohledy nevyrábí, pouze jedna skupina ve firmě se zabývá 

jejich technickou opravou.  

Dalekohled ze ŠH by měl být demontován a převezen do Jeny. Náklady jsou spojené 

s demontáží, přepravou, restaurováním a následnou montáží.  

PO plánuje dofinancovat IA investičními prostředky z fondu investic, tj. vlastními 

prostředky organizace, ve výši 2 mil. Kč. 

 

 

Příloha 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – formuláře požadavků – sestava „BARPOZ32“              

                                                                                                      a „BARPOZ42“  
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