Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1705
ze dne 12.7.2021
k návrhu na oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve a na úpravu
rozpočtu příspěvkové organizace ROPID v roce 2021 na úhradu ročního jízdného pro
dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

návrh znění Darovací smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která bude uzavřena
s obdarovanými dle bodu I.3. tohoto usnesení

3.

seznam obdarovaných nositelů Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy a seznam
obdarovaných nositelů Plakety Dar krve - dar života dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4.

způsob oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení

konstatuje, že
příloha č. 3 tohoto usnesení není určena ke zveřejnění

III.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 16.7.2021
2. MHMP - ZDR MHMP
1. postupovat při oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových dárců
krve dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Termín: průběžně
2.

předat text Darovací smlouvy dle bodu I.2. tohoto usnesení a seznamy
obdarovaných dle bodu I.3. tohoto usnesení příspěvkové organizaci ROPID,
IČO: 60437359
Termín: 16.7.2021

3. řediteli ROPID
1. uzavřít Darovací smlouvy s obdarovanými dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení
Termín: 31.8.2021
4. radní MgA. Haně Třeštíkové
1. zajistit slavnostní předávání Zlatého kříže ČČK 3. třídy dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení
Termín: 31.12.2021

5. radní Mgr. Mileně Johnové
1. zajistit slavnostní předávání Zlatého kříže ČČK 1. a 2. třídy dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení
Termín: 31.12.2021
6. primátorovi hl.m. Prahy
1. zajistit slavnostní předávání Plakety ČČK Dar krve − dar života dle přílohy č. 4
tohoto usnesení
Termín: 31.12.2021
7. náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D.
1. zajistit roční jízdné MHD zdarma v pásmech P, 0, B pro držitele Zlatého kříže
ČČK 1., 2. a 3. třídy a držitele Plakety ČČK Dar krve – dar života dle přílohy č. 4
tohoto usnesení
Termín: 31.12.2021

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-40549
Provede:
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZDR MHMP, ředitel ROPID, radní MgA. Hana
Třeštíková, radní Mgr. Milena Johnová, primátor hl.m. Prahy, náměstek primátora
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1705 ze dne 12. 7. 2021
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

Číslo akce

ROPID

92990000207

Účel / Název akce

ODPA

převod z fondu FV PO hlavního města
Prahy

POL

UZ

ORJ

8115

11

0329

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

963,60
963,60

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

Odbor/Organizace

Číslo akce

ROPID

92990000207

Účel / Název akce

Roční jízdné pro dobrovolné
bezpříspěvkové dárce krve
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

2299

11

0329

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

963,60
963,60

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1705 ze dne 12. 7. 2021
Vzor
DAROVACÍ SMLOUVA
č. DAH/81/xx/000xxx/202x
kterou dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené
Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy,
zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/15 ze dne
25. 1. 1993, změna zřizovací listiny schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019,
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 60437359, DIČ: CZ60437359
zastoupenou **** *******, ředitelem
(dále jen „dárce“)
a
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
(dále jen „obdarovaný“)
(dárce a obdarovaný dále jen „smluvní strany“)
Článek 1
Předmět daru
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému plnocenný, resp. 365denní (366denní pro
přestupný rok) občanský časový kupón platný pro pásma P, 0 a B v rámci systému Pražské
integrované dopravy (dále souhrnně jen „dar“) dle Tarifu PID v celkové hodnotě 3.650,Kč (slovy: tři tisíce šest set padesát korun českých). Podrobnosti ohledně způsobu předání
a užívání daru jsou uvedeny v článku 2.
2. Obdarovaný tento dar přijímá.
3. Dar je dárcem poskytován jako výraz uznání a ocenění dobrovolným dárcům krve držitelům Zlatého kříže ČČK a držitelům Plakety ČČK Dar krve – dar života. Ocenění pro
držitele Zlatého kříže ČČK 3. třídy předává OS ČČK a představitel vedení hl. m. Prahy na
slavnostním shromáždění v kostele sv. Šimona a Judy s následným koncertem FOK Symfonický orchestr hl. města Prahy, ocenění pro držitele Zlatého kříže ČČK 1. a 2. třídy
a ocenění pro držitele plakety ČČK Dar krve − dar života předává OS ČČK a primátor hl.
m. Prahy na slavnostním shromáždění v Rezidenci primátora.

4. Účelem této darovací smlouvy je umožnit obdarovanému zdarma využívat systém Pražské
integrované dopravy v pásmech P, 0 a B po dobu jednoho roku.
Článek 2
Způsob předání a užívání daru
1. Aktivace nebo vydání kupónu je možná nejdříve první pracovní den po nabytí účinnosti
této smlouvy, nejpozději však do 1 roku od její účinnosti.
2. Kupón bude obdarovanému poskytnut v podobě
o elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I
(s evidencí osobních údajů) podle čl. III odst. 6 písm. aa) Tarifu PID, nebo
o papírového kupónu k průkazce PID s evidencí osobních údajů (typ I) podle čl. III
odst. 6 písm. ab) Tarifu PID.
Při aktivaci nebo vydání kupónu jsou dárce i obdarovaný povinni si poskytnout
s dostatečným předstihem potřebnou součinnost. Tarif PID je k dispozici na webových
stránkách ROPID.
3. Dar je určen výlučně pro osobní potřebu obdarovaného. Kupón může být aktivován nebo
vydán pouze k identifikátoru nebo průkazce PID, které jsou v souladu s Tarifem PID
evidovány přímo na obdarovaného.
4. Obdarovaný není povinen dar využít, zejména není povinen nechat aktivovat nebo
vyzvednout kupón. Pokud obdarovaný tohoto práva využije, případně neposkytne
potřebnou součinnost k vydání nebo aktivaci kupónu, platí, že obdarovaný nemá na dalším
plnění této smlouvy zájem a zprošťuje dárce jakýchkoliv dalších povinností plynoucích
z této smlouvy; obdarovanému v takovém případě nenáleží žádná kompenzace (nevyužitý
nebo nespotřebovaný kupón se nevrací, ani jej nelze vyměnit např. za peníze).
Článek 3
Závěrečná ujednání
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Pokud by v průběhu platnosti této smlouvy došlo ke změně systému časových kupónů
Pražské integrované dopravy anebo k jiné změně příslušných ustanovení Tarifu PID, která
se této darovací smlouvy týkají, budou smluvní strany pro příště postupovat podle věcně
nejbližších ustanovení tak, aby byl v maximálním možném rozsahu naplněn účel této
smlouvy vyjádřený v článku 1.
3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, jeden stejnopis obdrží obdarovaný, tři
stejnopisy obdrží dárce.
4. Dárce konstatuje, že tato smlouva nepodléhá povinnému uveřejnění v registru smluv,
neboť na ni dopadá výjimka podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené dárcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, rok narození a z údaje o

bydlišti pouze město), číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků
k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato
smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a
nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což
vše níže stvrzují svými podpisy."
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy č. … ze dne
….
10.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Praze dne:
Dárce: Hlavní město Praha zastoupené ROPID

V Praze dne:
Obdarovaný:

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1705 ze dne 12. 7. 2021

Ocenění pro dlouhodobé dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve na území hlavního města
Prahy bude probíhat následujícím způsobem:

Ocenění pro držitele Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů krve):
Zůstává v kompetenci jednotlivých pražských OS ČČK a tito dárci budou oceněni lokálně,
nikoliv na úrovni HMP.

Ocenění pro držitele Zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 odběrů krve):
Předává OS ČČK a představitel vedení HMP na slavnostním shromáždění v kostele sv.
Šimona a Judy a při této příležitosti vystoupí FOK-Symfonický orchestr hl. města Prahy.
Akce se koná v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako poděkování bude oceněnému
předán dar HMP − roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0, B.

Ocenění pro držitele Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů):
Předává OS ČČK a radní pro zdravotní a sociální politiku HMP na slavnostním shromáždění
v Rezidenci primátora, které se koná v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako
poděkování bude oceněnému předán dar HMP – roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0,
B.
Ocenění pro držitele Zlatého kříže ČČK 1. třídy (160 odběrů):
Předává OS ČČK a radní pro zdravotní a sociální politiku HMP na slavnostním shromáždění
v Rezidenci primátora, které se koná v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako
poděkování bude oceněnému předán dar HMP – roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0,
B.

Ocenění pro držitele plakety ČČK Dar krve − dar života (250 odběrů):
Předává OS ČČK a primátor HMP na slavnostním shromáždění v Rezidenci primátora, které
se koná v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako poděkování bude oceněnému
předán dar HMP – roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0, B.

Důvodová zpráva k tisku R-40549
I.

Úvodní část

Radě HMP se předkládá:
• ke schválení
- rozpočtové opatření (využití finančních prostředků z fondu FV PO ROPID) ve výši
963.600,- Kč na roční jízdné pro dárce (uvedeno v příloze č. 1 k usnesení)
- návrh textu Darovací smlouvy (uveden v příloze č. 2 k usnesení)
- seznam obdarovaných dárců poskytla společnost Český červený kříž (uveden v příloze
č. 3 k usnesení, které nejsou určeny ke zveřejnění)
- způsob oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení
Spolupráce s externími subjekty:
Seznam dárců poskytla společnost Český červený kříž (dále „ČČK“).
Darovací smlouvy bude s obdarovanými uzavírat ROPID (Regionální organizátor pražské
integrované dopravy, příspěvková organizace). Stav fondu finančního vypořádání příspěvkové
organizace ROPID je k 31.12.2020 ve výši 12 155 506,94 Kč.

II.

Obecná část

Dopisem ze dne 27. 5. 2021 zaslal ČČK žádost o ocenění dobrovolných bezpříspěvkových
dárců krve (dále jen „Dárci“) včetně jejich seznamů v návaznosti na usnesení RHMP č. 966 ze
dne 18. 5. 2020.
Schválená usnesení k problematice dárců krve:
•
•

•

usnesení RHMP č. 1166 ze dne 10. 6. 2019 k oceňování dobrovolných
bezpříspěvkových dárců krve, které řešilo způsob oceňování
usnesení RHMP č. 2203 ze dne 14. 10. 2019 k návrhu na zvýšení neinvestičního
příspěvku ROPID na úhradu ročního jízdného pro dobrovolné bezpříspěvkové dárce
krve
usnesení RHMP č. 966 ze dne 18. 5. 2020 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č.
1166 ze dne 10.6.2019 k oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových
dárců krve a na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace ROPID na úhradu ročního
jízdného pro dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve

Usnesením RHMP č. 966 ze dne 18. 5. 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření na náklady na
roční jízdné obdarovaným ve výši 956.300,- Kč pro 262 Dárců. Ke dni 11.5.2021 bylo uzavřeno
celkem 49 Darovacích smluv.
V roce 2020 se počet Dárců navýšil na 264, tzn., že rozpočtové opatření se navyšuje na
částku 264 x 3.650,- Kč tj. celkem 963.600,- Kč. Jedná se o využití finančních prostředků
z fondu FV PO ROPID.

Dle přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 966 ze dne 18. 5. 2020 bylo schváleno oceňování
dárců na území hlavního města Prahy, kteří potřebný počet odběrů dovršili v roce 2019 včetně
držitelů Plakety ČČK Dar krve − dar života, kteří potřebný počet odběrů dovršili v období 1. 7.
2018 – 30. 6. 2020 v některém z pražských odběrových zařízení.
S ohledem na skutečnost, že způsob oceňování se nemění, je navrhováno (příloha č. 4
k usnesení), aby rada schválila způsob oceňování obecně, bez vazby na konkrétní časové
období, ve kterém dárci dovršili potřebný počet odběrů.
Pro rok 2020 v souladu s přílohou č. 4 usnesení platí následující:
Ocenění obdarovaných nositelů Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy platí pro ty Dárce, kteří dovršili
počtu 160, 120 a 80 odběrů v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. Ocenění obdarovaných nositelů
Plakety Dar krve – dar života platí pro ty Dárce, kteří dovršili počtu 250 odběrů v období
1. 7. 2020 – 31. 12. 2020.
Ocenění pro držitele Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů krve):
Zůstává v kompetenci jednotlivých pražských OS ČČK a tito Dárci budou oceněni lokálně,
nikoliv na úrovni HMP.
Ocenění pro držitele Zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 odběrů krve):
Předává OS ČČK a představitel vedení HMP na slavnostním shromáždění v kostele sv. Šimona
a Judy a při této příležitosti vystoupí FOK-Symfonický orchestr hl. města Prahy. Akce se koná
v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako poděkování bude oceněnému předán dar
HMP − roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0, B (celkem pro 188 osob, 7 osob dovršilo
věk 65 let).
Ocenění pro držitele Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů):
Předává OS ČČK a radní pro zdravotní a sociální politiku HMP na slavnostním shromáždění v
Rezidenci primátora, které se koná v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako
poděkování bude oceněnému předán dar HMP – roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0, B
(celkem pro 61 osob, 1 osoba dovršila věk 65 let, 1 osoba je zároveň oceněna Zlatým křížem
ČČK 1. třídy).
Ocenění pro držitele Zlatého kříže ČČK 1. třídy (160 odběrů):
Předává OS ČČK a radní pro zdravotní a sociální politiku HMP na slavnostním shromáždění v
Rezidenci primátora, které se koná v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako
poděkování bude oceněnému předán dar HMP – roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0, B
(celkem pro 12 osob, 1 osoba dovršila věk 65 let).
Ocenění pro držitele plakety ČČK Dar krve − dar života (250 odběrů):
Předává OS ČČK a primátor HMP na slavnostním shromáždění v Rezidenci primátora, které
se koná v roce po dovršení příslušného počtu odběrů. Jako poděkování bude oceněnému předán
dar HMP – roční jízdné zdarma MHD v pásmech P, 0, B (celkem pro 3 osoby).
Je třeba upozornit na to, že předávání ocenění dárcům musí být v souladu s případnými
opatřeními nařízenými vládou ČR ve věci šíření nákazy Covid-19.

III.

Zvláštní část

Příloha č. 1 k usnesení – rozpočtové opatření (využití finančních prostředků z fondu FV PO
ROPID)
Příloha č. 2 k usnesení – text Darovací smlouvy
Příloha č. 3 k usnesení (neveřejná) – seznam obdarovaných nositelů Plakety Dar krve – dar
života, seznam obdarovaných nositelů Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy
Příloha č. 4 k usnesení – způsob oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových
dárců krve
Příloha č. 1 k důvodové zprávě (neveřejná) – žádost ČČK ze dne 27. 5. 2021
Příloha č. 2 k důvodové zprávě – příloha č. 1 k usnesení
ze dne 18. 5. 2020
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