
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1357 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na revokaci usnesení č. 295 ze dne 22. 2. 2021, k poskytnutí dotace v Programu Akce 
celopražského významu pro rok 2021, k poskytnutí dotace v Programu oblasti zdravotnictví pro 

rok 2021 a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí dotace v Programu Akce celopražského významu pro rok 2021 ve výši 
175.900 Kč z ORJ 0581, ODPA 3543, ORG 0098104, ÚZ 115 žadateli Česká 
alzheimerovská společnost, o.p.s., se sídlem Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8, 
IČO: 66000971 

2.  poskytnutí dotace v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 ve výši 89.700 Kč      
z ORJ 0581, ODPA 3539, ORG 0098103, ÚZ 115 žadateli Mgr. Hana Jirsová,  se 
sídlem Amurská 1223/2, Praha, 100 00, IČO: 74298020 (Ordinace klinické 
logopedie – Logopoint) 

3.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto 
usnesení 

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

I I .   r e v o k u j e  

usnesení Rady HMP č. 295 ze dne 22. 2. 2021 k návrhu na poskytnutí dotací                   
v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 tak, že v příloze č. 1 se vypouští texty         
- "Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.; IČO: 66000971; Týden paměti – mobilní 
poradny 2021; I.1; 0; 347 850; 232 000; 0; Nedosažení minimální bodové hranice“, a  

- "Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová - Logopoint, IČO: 74298020; 
Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením; l.1; 0; 
244 200; 170 940; 0; Porušení písm. F Programu- "Žádost musí být zároveň podána 
prostřednictvím datové schránky" 



I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ZDR MHMP 

1.  podepsat Veřejnoprávní smlouvy dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizaci rozpočtového opatření dle bodu I.4. tohoto usnesení 

Termín: 11.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-40393  
Provede: MHMP - ZDR MHMP, MHMP - ROZ 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 -99,7

Odbor zdravotnictví MHMP 0098103000000 Program oblasti Zdravotnictví 3539 115 0581 89,7

Odbor zdravotnictví MHMP 0098104000000
Program Akce celopražského 

významu
3543 115 0581 10,0

C e l k e m 0,0

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1357 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. 1357 ze dne 7. 6. 2021 

PID  
 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

DOT/81/03/xxx/2021 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů 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 

zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, ředitelem odboru zdravotnictví MHMP 

IČO: 00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: uvedeno v textu smlouvy 

(dále jen „poskytovatel“)  

a 

 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. 

zastupuje **** ********, ředitelka 

se sídlem Šimůnkova 1600/5, 182 00  Praha 8 

IČO: 66000971 

zapsána/registrována: Městský soud v Praze, O 1351    dne: 6. 10. 2014 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-3939060237/0100 

(dále jen „příjemce“)   
 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele ve výši 175 900 Kč 

(dále jen „dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí 

účinnosti Smlouvy.  

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít na realizaci účelu, který je blíže 

specifikován v projektu, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „projekt“), v žádosti a v 

Programu Akce celopražského významu pro rok 2021 (dále jen „program“) schváleném 

usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1581 ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „účel“). 

3. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování EU. 

4. V souladu s § 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 

hl. m. Prahy usnesením č. xxx ze dne xxx. 



  

Článek II. 

Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši 175 900 Kč (slovy stosedmdesátpěttisícdevětset korun 

českých) dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je 

kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a 

uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 včetně za podmínek stanovených v této smlouvě, 

přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen 

dosáhnout do 31. 12. 2021. 

Článek III. 

Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s programem, a v souladu 

s obecně závaznými předpisy. 

2. Je-li příjemce právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její 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. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta, 

a 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 podle jednotlivých projektů odděleně sledovat 

v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů; 

d) dodržovat program; 

e) 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; 

 



  

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

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

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

dnů od vzniku této skutečnosti; 

g) v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo 

přímo použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých 

finančních prostředků provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu 

tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů (dále jen „odvod“);  

h) 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: 66000971, specifický symbol: 8103000xxx (číslo 

smlouvy); 

i) příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli dotace, popř. její alikvotní část v případě 

nerealizace nebo předčasného ukončení projektu nejpozději do 31. 1. 2022 na účet 

poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: 66000971, specifický symbol: 

8103000xxx (číslo smlouvy); 

j) příjemce dotace je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat a 

na závazném formuláři doručit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2022 prostřednictvím 

elektronického podání a zároveň prostřednictvím datové schránky (včetně 

kvalifikovaného el. podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, v platném znění); nevyčerpané finanční prostředky 

je příjemce grantu povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní 

symbol: 66000971, specifický symbol: 8103000xxx (číslo smlouvy) nejpozději do 31. 

1. 2022. 

Článek IV. 

Kontrola a sankce 

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

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace 

průběžnou a následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou 

dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu 

originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace.  

2. Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů a této smlouvy včetně 

programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. j) této 

smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 

zákona o rozpočtových pravidlech v těchto případech: 

- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 dnů, v tomto případě se uloží snížený 

odvod ve výši 1000 Kč, 

- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 dnů, v tomto případě se uloží snížený 

odvod ve výši 5000 Kč. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

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 počíná 

běžet ode dne jejího doručení. Příjemce je povinen nejpozději do uplynutí výpovědní doby 

vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace. 

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním programu před uzavřením této smlouvy.  



  

 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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 jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Smluvní strany dohody 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. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

8. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických 

podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, v platném znění. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v registru smluv.  

 

 

 

V Praze dne                                                             V Praze dne  

 

 

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

 (za poskytovatele) (za příjemce) 

               podepsáno elektronicky                  podepsáno elektronicky



  

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/xxx/2021 

 

 

Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace): 175 900 Kč 
 

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků: 

vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené 

žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

 

 

 

 
 

Podmínky pro projekt: 

 

Evidenční 

číslo 

projektu 

Název projektu 

Celkový 

neinvestiční 

rozpočet 

projektu 

Celková výše 

poskytnutých 

finančních 

prostředků 

Podíl poskytnutých 

finančních 

prostředků na 

financování 

projektu (v %) 

jako maximální 

podíl z celkového 

neinvestičního 

nákladu projektu)  

 
Týden paměti - mobilní 

poradny 2021 
347 850 Kč 175 900 Kč 70 % 

Evidenční číslo Specifikace účelu využití 

 --------------------------------------- 



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1357 ze dne 7. 6. 2021 

  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

DOT/81/03/xxx/2021 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), 

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 

zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví 

Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO: 00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  

a 

Mgr. Hana Jirsová 

zastupuje Mgr. Hana Jirsová 

se sídlem Amurská 1223/2, 100 00 Praha 10 

IČO: 74298020 

zapsána/registrována: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 5770    dne: 1. 1. 2014 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2301311119/2010 

(dále jen „příjemce“)   

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele (dále jen 

„dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 20 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k realizaci projektů, jejichž soupis je 

přílohou č. 1 této smlouvy, k účelu uvedenému v žádosti příjemce a v Programu v oblasti 

zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program"), který byl schválen usnesením Rady hl. m. 

Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „účel“). 

3. 3. V souladu s § 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 

hl. m. Prahy usnesením č.  ze dne  2021. 

4. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování EU. 



  

Článek II. 

Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši 89 700 Kč (slovy osmdesátdevěttisícsedmset korun českých) 

dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt 

finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a 

uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž 

účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 

31. 12. 2021. 

Článek III. 

Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Programem a v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 

2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její 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. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, 

a 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 veřejných zakázkách“), dojde-li 

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

o veřejných zakázkách; 

c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci 

odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů; 

d) dodržovat Program; 

e) 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; 

f) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve 

veřejném rejstříku a změny 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; 

g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě 

nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž 

základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 

31. 1. 2022 na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol:      , 

specifický symbol: 81003000     ; 

h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři 

prostřednictvím datové schránky a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 

31. 1. 2022; formulář pro rok 2021 bude ke stažení na internetových stránkách 

www.praha.eu - sekce dotace a granty/městské granty/zdravotnictví k dispozici 

nejpozději do 1. 12. 2021; nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit 

na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol:      , specifický symbol: 

81003000     . 

4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") 

účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné  na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

Článek IV. 

Kontrola a sankce 

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

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou 

a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu, 

poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, 

hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se 

k účtování dotace.  

2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních 

prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu 

tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „odvod“). 

3. 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:      , specifický symbol: 81003000     . 

4. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. h) této smlouvy se 

jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v těchto případech: 

- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží 

snížený odvod ve výši 1000 Kč, 

- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se 

uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč. 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


  

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 

14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným 

způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem 

výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

3. 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. 

4. 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.  

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Smluvní strany dohody 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. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

8. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických 

podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, v platném znění. 

9.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv.   

 

 

 

 

 

V Praze dne 2021 V Praze dne 2021 

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

 Mgr. Martin Ježek, MBA    Mgr. Hana Jirsová 

 

 

            podepsáno elektronicky                                           podepsáno elektronicky 



  

Příloha č. 1  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/     /2021 

 
Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):  89 700 Kč 
 

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků: 

vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené 

žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

 

 

 

Evidenční 

číslo 

projektu 

Název projektu 

Celkový 

neinvestiční 

rozpočet 

projektu 

Celková výše 

poskytnutých 

finančních 

prostředků 

Podíl poskytnutých 

finančních 

prostředků na 

financování 

projektu (v %) jako 

maximální podíl 

z celkového 

neinvestičního 

nákladu projektu)  

ZFY010/001 

Rehabilitace v domácím prostředí u 

pacientů s těžkým neurologickým 

postižením 

244 200 Kč 89 700 Kč 70% 



Důvodová zpráva k tisku č. R-40393 

 

Tiskem č. R-40393 k návrhu na revokaci usnesení č. 295 ze dne 22. 2. 2021, k poskytnutí dotace v 

Programu Akce celopražského významu pro rok 2021 a k poskytnutí dotace v Programu oblasti 

zdravotnictví pro rok 2021 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap 05 je Radě HMP (dále jen 

„RHMP“) předložen ke schválení návrh na poskytnutí dotace v „Programu Akce celopražského 

významu pro rok 2021“ (viz Příloha č. 3 k důvodové zprávě) ve výši 175 900 Kč, jež byla z důvodu 

technické chyby hodnocena a navržena k nepodpoření v „Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021“ 

a schválení částečného krytí dotace k poskytnutí. Dále je RHMP předložen ke schválení návrh na 

poskytnutí dotace v „Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021“ (viz Příloha č. 4 k důvodové zprávě) 

ve výši 89 700 Kč, která byla z důvodu technické chyby vyřazena z formálních důvodů. 

1. Žádost České alzheimerovské společnosti 

Žádost České alzheimerovské společnosti byla přijata na MHMP jako žádost oblasti Akce 

celopražského významu v řádném termínu, systémová aplikace „Informační systém finanční podpory“ 

(aplikace Granty) ji však vinou chyby ve formuláři importovala do prostředí oblasti zdravotnictví. Tato 

chyba byla při křížové kontrole s žádostmi obdrženými ve spisové službě odhalena a nahlášena firmě 

ASD Software, s prosbou o přesun žádosti do správného Programu.  

Přesun bohužel nebyl realizován, a žádost byla následně zařazena k hodnocení do modulu hodnocení, 

stále ve špatném Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021. Ani při hodnocení žádostí včetně 

projektů, žádný z externích hodnotitelů neupozornil na skutečnost, že projekt je zařazen ve špatném 

Programu. K tomuto faktu mohlo přispět i to, že hodnotitelé byli přiřazeni a zpracovávali hodnocení 

obou Programů. 

Při kontrole externích hodnocení nebyla tato skutečnost též zachycena, jelikož formulář hodnocení 

vykazoval znaky projektu oblasti zdravotnictví včetně uvedení příslušného opatření. 

Na základě provedeného externího hodnocení bylo následně navrženo žádosti nevyhovět z důvodu 

nedosažení minimální bodové hranice. 

 

Při odhalení chyby bylo komunikováno s odborem LEG o dalším postupu, který navrhl uvedený postup, 

a to přesun žádosti pod správný Program, provedení externího hodnocení a na základě něj zajištění 

dalšího postupu včetně předložení grantové komisi a RHMP. S firmou ASD Software byl opět 

vykomunikován přesun žádosti vč. potvrzení přesunu, k němuž došlo dne 8. 3. 2021 a žádost byla 

následně hodnocena dvěma hodnotiteli s výsledným bodovým ohodnocením 84 a 75 bodů. Navržená 

výše dotace byla pokrácena koeficientem 0,948, stanoveným pro Program Akce celopražského významu 

pro rok 2021. 

 

Dne 28.4.2021 byl návrh předložen k projednání Grantové komisi Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, 

zdravotní a prevenci (dále jen „Komise“). Komise vydala souhlasné stanovisko (viz Příloha č. 1 

k důvodové zprávě). 

 

2. Žádost Mgr. Hany Jirsové (Ordinace klinické logopedie – Logopoint) 

V rámci grantového řízení v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 podal žadatel Mgr. Hana 

Jirsová (Ordinace klinické logopedie – Logopoint), se sídlem Amurská 1223/2, Praha, 100 00, IČO 

74298020, projekt s názvem „Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým 

postižením“. V souladu s pravidly grantového řízení stanovenými Programem oblasti zdravotnictví pro 

rok 2021 (dále jen „Program“) bylo nutné žádost o dotaci podat do 28.9.2020 současně v elektronické 

podobě a prostřednictvím datové schránky, s platným elektronickým podpisem. Administrátor 

grantového řízení (odbor zdravotnictví) provádí křížovou kontrolu v aplikacích IS FP HMP a spisové 

službě GINIS. 



Zatímco projekt byl v aplikaci IS FP HMP zaevidován, ve spisové službě GINIS nebyla žádost 

zobrazena, a to ani po ručním a cíleném vyhledáváním a nebylo tedy možné žádosti spárovat v souladu 

s Programem. Z tohoto důvodu, a po několikanásobném ověření, bylo na základě usnesení RHMP č. 295 

ze dne 22. 2. 2021, žadateli zasláno prostřednictvím pošty dne 25.2.2021 oznámení o vyřazení projektu 

z grantového řízení. 

Dne 5. 5. 2021 obdržel odbor ZDR e-mailem námitku proti tomuto rozhodnutí a zaslané potvrzení o 

odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky. Na základě této informace a díky poskytnutí ID 

datové schránky, dohledal odbor ZDR žádost ve spisové službě GINIS, řádně odeslanou ve stanovené 

lhůtě. Po konzultaci s odborem legislativním a právním MHMP, a v souladu s Pravidly grantového 

řízení stanovených Programem v oblasti zdravotnictví pro rok 2021, byla tato žádost tedy ohodnocena 

dvěma nezávislými hodnotiteli, kdy bodový průměr obou hodnocení činil 81 bodů, tedy 80% 

požadované částky (požadovaná částka na projekt: 170 940 Kč). Následně došlo ještě k pokrácení 

koeficientem 0,656 (jednotný koeficient krácení všech návrhů dotací v Programu oblasti zdravotnictví 

2021). 

Komise vydala souhlasné stanovisko k návrhu na poskytnutí dotace dne 28. 5. 2021 (viz Příloha č. 2 

k důvodové zprávě) 

Z přílohy č. 1 k usnesení RHMP č. 295 ze dne 22. 2. 2021 je také potřeba rozhodnutí o nevyhovění 

žádosti vypustit formou revokace (viz příloha č. 5 k důvodové zprávy). 

 

3. Finanční krytí navržených dotací 

Navržená dotace v Programu akce celopražského významu je ve výši 175 900 Kč, kdy odbor ZDR 

navrhuje krytí z kap. 0581, § 3543, ORG 0098104000000, ÚZ 115, pol. 5221 a zbývající část ve výši 

10 tis. Kč z běžných výdajů odboru ZDR z následujících důvodů. 

V rámci Programu Akce celopražského významu byly již usnesením RHMP č. 294 ze dne 22. 2. 2021 

a ZHMP č. 25/56 ze dne 18. 3. 2021 alokovány všechny disponibilní prostředky tohoto grantu pro rok 

2021 mezi žadatele. Všichni úspěšní žadatelé byli informováni o schválení podpoření jejich projektů a 

vyzvání k podpisu smlouvy. Jedna ze společností ovšem odstoupila od přijetí přidělených finančních 

prostředků ve výši 165 900 Kč a nepodepsala smlouvu o poskytnutí veřejnoprávní dotace. V rámci ORG 

98104 jsou v současné době volné finanční prostředky ve výši 165 900 Kč, které budou použity na krytí 

dotace pro žadatele Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. se sídlem Šimůnkova 1600, 182 00  

Praha 8, IČO 66000971 a dokrytí ve výši 10 tis. Kč je navrhováno z běžných výdajů odboru ZDR, na 

které je zpracováno rozpočtové opatření jako příloha č. 1 k usnesení tohoto tisku. 

 

Navržená dotace v Programu oblasti zdravotnictví navrhuje krytí dotace ve výši 89 700 Kč z běžných 

výdajů odboru ZDR, pol. 5212. 

V rámci Programu oblasti zdravotnictví byly usnesením č. 295 ze dne 22. 2. 2021 rozděleny veškeré 

alokované prostředky, a proto je navrženo krytí z běžných výdajů odboru ZDR (viz. příloha č. 1 

usnesení). 

 

4. Závěr 

Odbor ZDR tímto navrhuje podpořit projekt „Týden paměti-mobilní poradny 2021“ žadatele Česká 

alzheimerovská společnost, o.p.s. ve výši 175 900 Kč, v souladu s vyhlášeným „Programem Akce 

celopražského významu pro rok 2021“ a schválit dokrytí poskytnuté dotace z běžných výdajů odboru 

ZDR dle předloženého rozpočtového opatření ve výši 10 000,- Kč, položka 5221. Dále navrhuje v rámci 

Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 podpořit projekt „Rehabilitace v domácím prostředí u 

pacientů s těžkým neurologickým postižením“ žadatele Mgr. Hana Jirsová (Ordinace klinické logopedie 

– Logopoint), dle předloženého rozpočtového opatření ve výši 89 700 Kč, položka 5212. 

 



 

Přílohy k důvodové zprávě: 

 

Příloha č. 1 - Zápis z Grantové komise Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci ze 

dne 28. 4. 2021 

Příloha č. 2 – Zápis z hlasování Grantové komise RHMP pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci „per-

rollam“ 

Příloha č. 3- Program Akce celopražského významu pro rok 2021 

Příloha č. 4 – Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021 

Příloha č. 5 - Usnesení č. 295 ze dne 22. 2. 2021 a příloha č. 1 k usnesení 
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