
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1356 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace společnosti 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, neposkytnutí individuální jednorázové 

neinvestiční účelové dotace společnosti HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. a schválení úpravy 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace z rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy, ORJ 0581, ODPA 3599, ORG 0098102, ÚZ 120, společnosti 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, se sídlem Hellichova 632/11b, 
118 00 Praha 1, IČO: 75095343 ve výši 50.000,- Kč na realizaci Kurzů Moderního 
ošetřovatelství dle žádosti uvedené v příloze č. 1 k důvodové zprávě 

2.  neposkytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy z důvodů uvedených v důvodové zprávě společnosti 
HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem Jižní 2256/5, 700 30 Ostrava,           
IČO: 27003388 na částečnou úhradu pronájmu sálů a zajištění audio-vizuální 
techniky na odbornou konferenci dle žádosti uvedené v příloze č. 2 k důvodové 
zprávě 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

4.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční 
účelové dotace společnosti Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2021 

2.  MHMP - ZDR MHMP 

1.  bez odkladu informovat žadatele HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem 
Jižní 2256/5, 700 30 Ostrava, IČO: 27003388 o rozhodnutí dle bodu I.2. tohoto 
usnesení 

Termín: 28.6.2021 

2.  zajistit podpis Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální jednorázové 
neinvestiční účelové dotace dle bodu I.4. tohoto usnesení 

Termín: 4.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-40379  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZDR MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Odbor zdravotnictví MHMP 0098101000000 ZDR - běžné výdaje 3549 0581 -50,0

Odbor zdravotnictví MHMP 0098102000000 Individuální dotace 3599 120 0581 50,0

C e l k e m 0,0

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1356 ze dne 7. 6. 2021

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA UZ ORJ

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

Odbor/Organizace číslo akce Účel / Název akce



  

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1356 ze dne 7. 6. 2021 

 

 

                                                                                                                        PID                                                                                                                           

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace 

 

DOT/81/01/xxxx/2021 

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem:   Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 

zastupuje:              Mgr. Martin Ježek, MBA, ředitel odboru zdravotnictví, 

            Magistrát hl. m. Prahy 

IČO:     00064581 

bankovní spojení:     PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 

číslo účtu:     5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  

a 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 
 

se sídlem: Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1 

zastupuje: **** *******, předseda oblastní výkonné rady 

IČO: 75095343 

číslo účtu: 213422506/0300 

(dále jen „příjemce“)  
 

 

 

 

Dále jen „smlouva“, poskytovatel a příjemce společně jako „smluvní strany“. 

  

Článek I. 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace 

z rozpočtu poskytovatele ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) (dále jen 

„dotace“) Dotace bude použita na realizaci kurzů Moderního ošetřovatelství (zejm. 

zajištění lektorů a drobného spotřebního materiálu potřebného pro výuku), které jsou 

specifikovány v žádosti o poskytnutí jednorázové individuální účelové neinvestiční 

dotace ze dne 9. 4. 2021 (dále jen „účel“). 

2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy 

schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. …  ze dne …. 

3. Dotaci poskytovatel příjemci poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet 

příjemce nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 

4.  Poskytnutí neinvestiční dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl.  

107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. 

 

 



  

Článek II. 

 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s účelem, na který byla určena. 

2. Příjemce se dále zavazuje dosáhnout účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, 

nejpozději ke dni 31. 12. 2021. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) poskytnutou dotaci hospodárně používat výhradně na způsobilé účelně vynaložené 

náklady uhrazené ode dne 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 v souladu se zásadami 

efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li 

k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o 

zadávání veřejných zakázek; 

c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a odděleně sledovat v účetní evidenci v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o účetnictví“); 

d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených 

ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim 

v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních 

dnů od vzniku této skutečnosti; 

e) příjemce dotace je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději ke dni  

31. 1. 2022 formou věcné zprávy o užití dotace spolu se soupisem a kopiemi účetních 

a platebních dokladů. Vyúčtování musí příjemce poskytovateli doručit prostřednictvím 

podatelny nebo poštou (rozhodující je datum doručení), a to odboru zdravotnictví 

Magistrátu hl. m. Prahy. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit na účet 

poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce dotace, 

specifický symbol: č. smlouvy, nejpozději do 31. 1. 2022; 

f) pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k jeho přeměně nebo zrušení 

s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech oznámí 

neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž 

práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo 

se stanou předmětem likvidace; 

g) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným 

způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na 

všech propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, 

případně slovně prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; 

v případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu, 

zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně 

s uvedením informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města 

Prahy.“ K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga 

hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu 

hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na 

https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely 

a kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor 

médií a marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je 

příjemce povinen doložit v rámci Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, 

fotografie). Poskytovatel si vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy 

realizovaného účelu dotace včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a 

k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele 

strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost. V případě výroby a vydání 

publikace nebo jiného média v rámci realizace účelu se příjemce zavazuje zabezpečit 

je na území České republiky. 

https://praha.brandcloud.pro/
mailto:logo@praha.eu


  

Článek III. 

 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o finanční kontrole“). Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli 

provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými finančními prostředky a 

vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v souladu se zákonem o 

finanční kontrole a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně 

účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace 

účelu a dále po dobu 5 (pěti) let od ukončení realizace účelu, po kterou je příjemce 

povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví uchovávat účetní záznamy a 

účetní doklady.  

2. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy nebo přímo použitelným 

předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního 

výměru provést odvod – případně jeho část v rozsahu tohoto porušení – za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu hl. m. Prahy - dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit 

poskytovateli penále dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet 

poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce, specifický symbol: 

č. smlouvy. 

3. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. §10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů 

je stanovena takto: 

a) nepředání dokumentu ve formě věcné zprávy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 

0,01% za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho 

doručení sjednaným způsobem; 

b) dokument „Věcná zpráva o užití dotace“ nebude předán řádně, nebude obsahovat 

požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve výši 10% 

z celkové výše dotace; 

c) za nedodržení povinnosti publicity dle článku II. odst. 3 písm. g) smlouvy odvod ve 

výši 10% z celkové výše dotace; 

d) neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10% z celkové výše 

dotace. 

 

Článek IV. 

 

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí 

být písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a 

začne běžet ode dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi poskytovatelem 

příjemci.  

2. Jako kontaktní osoba v záležitostech této smlouvy jedná za příjemce Josef Šonka. 

3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech a dále pak příslušnými 

ustanoveními správního řádu. 

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu 

se zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy.  

 



  

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

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 zajistí poskytovatel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 

číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel 

obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Praze dne  V Praze dne  

 

 

 .................................................................   ..................................................................  

 

             Mgr. Martin Ježek, MBA **** ******* 

 



Důvodová zpráva k tisku R-40379 
 

I. Úvodní část tisku 

 

Radě HMP se předkládá ke schválení: 

1. poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace z rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy společnosti Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, 
se sídlem Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1, IČO: 75095343 ve výši 50.000,- Kč na 
realizaci Kurzů Moderního ošetřovatelství dle žádosti uvedené v příloze č. 1 k důvodové 
zprávě včetně příslušného rozpočtového opatření (v příloze č. 1 k usnesení) a 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (v příloze č. 2 k usnesení) 
 

2. neposkytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy společnosti HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem 
Jižní 2256/5, 700 30 Ostrava, IČO: 27003388 na částečnou úhradu pronájmu sálů a 
zajištění audio-vizuální techniky na odbornou konferenci dle žádosti uvedené v příloze 
č. 2 k důvodové zprávě 

 
 

II. Obecná část tisku 

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 

Kurzy Moderního ošetřovatelství v praxi pro veřejnost začal OS ČČK Praha 1 pořádat v říjnu 
roku 2020 (tedy až po termínu podávání přihlášek do grantového programu Akce 
celopražského významu pro rok 2021), kdy vznikla potřeba proškolovat dobrovolníky 
vzhledem k nárůstu pacientů vlivem pandemie Covid-19. 
 
OS ČČK Praha 1 byl podpořen hl. m. Prahou v těchto projektech (za posledních 5 let): 
rok  název projektu      Program     přidělená částka 

2015  Poděkování dárcům krve a krevních složek   ZDR_akce     25 000 

2016  Poděkování dárcům krve a krevních složek   ZDR_akce     25 000 

2017  Poděkování dárcům krve a krevních složek   ZDR_akce     25 000 

2017  První pomoc pro mládež     ZDR_akce     30 000 

2019  „Daruj krev jen jako“ - exkurze na transfuzní odd.  ZDR_akce     50 000 

2020  „Daruj krev jen jako“ - exkurze na transfuzní odd.  ZDR_akce     40 000 

2021  Třída záchranářů ZDR_akce    vyřazen z formálních důvodů 

 
Při administraci žádosti bylo postupováno v souladu se Zásadami pro poskytování dotací HMP 
schválenými usnesením Rady HMP č. 1743 ze dne 24.8.2020. Žádost splňuje všechny formální 
náležitosti a projekt má mimořádný přínos pro HMP, protože z proškolených účastníků se 
stávají dobrovolníci ve zdravotnických a pobytových sociálních zařízeních anebo své nabyté 
vědomosti využijí při péči o osobu blízkou, čímž uleví zdravotnickému systému. Odbor ZDR 
MHMP považuje za velmi přínosné proškolovat veřejnost v oblasti péče o imobilní pacienty, 
tito proškolení dobrovolníci mohou plnohodnotně zastoupit střední zdravotnický personál 
v zajištění základních ošetřovatelských úkonů.  



Grantová komise Rady HMP pro oblast sociální, zdravotní a prevenci na jednání, které se 

konalo dne 28. 4. 2021 (příloha č. 3 k důvodové zprávě), doporučila podpořit projekt 

společnosti Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1. 

Na základě výše uvedeného odbor ZDR doporučuje Radě hl. m. Prahy schválit poskytnutí 

individuální dotace pro žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 a schválit 

krytí z rozpočtu odboru ZDR z běžných výdajů ZDR dle rozpočtového opatření uvedeného 

v příloze č. 1 k usnesení, položka 5222. 

 

HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. 

Společnost již tradičně pořádá odbornou konferenci, kde jsou mezi účastníky významní 
představitelé jak politické scény, tak z oblasti zdravotnictví. Konference je dvoudenní a koná 
se v Praze. Společnost se poprvé také zúčastnila grantového programu Akce celopražského 
významu pro rok 2021, avšak při věcném hodnocení nezískala potřebný počet bodů, aby mohl 
být připraven návrh na udělení dotace. Hlavním důvodem nízkého bodování byly vysoké 
náklady na akci, nejasnosti v ceně vstupného a osobních nákladů, chyběla evaluace projektu. 
 
Grantová komise Rady HMP pro oblast sociální, zdravotní a prevenci na jednání, které se 

konalo dne 28. 4. 2021 (příloha č. 3 k důvodové zprávě), nedoporučila podpořit projekt 

společnosti HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. 

Důvodem nepodpoření projektu je skutečnost, že tato akce není určena pro Pražany a širokou 
veřejnost a že každý z účastníků za účast na konferenci zaplatí vysoký poplatek, čímž se 
náklady na akci z velké části pokryjí. 
 
 

III. Zvláštní část tisku 

Příloha č. 1 k usnesení - rozpočtové opatření – OS ČČK Praha 1 

Příloha č. 2 k usnesení - text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – žádost o dotaci – OS ČČK Praha 1 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě – žádost o dotaci - HCI 

Příloha č. 3 k důvodové zprávě – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ GRANTOVÉ KOMISE RADY HMP 

PRO OBLASTI SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A PREVENCI ZE DNE 28. 4. 2021 
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