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Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

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

I I .   u k l á d á  
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1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 16.7.2021 
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Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-40752  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

IAP MHMP 0008936 Nevyčerpané vlastní zdroje HMP z minulých let 0000 8115 0017 0931 43 800,00

C e l k e m 43 800,00

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

IAP MHMP 0008936 Centrum kartových služeb 0000 0931 43 800,00

IAP MHMP 0093103 IAP - 09 - projektová kancelář Smart Cities 0000 0931 49 500,00

C e l k e m 93 300,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

IAP MHMP 0043537 Projekty ICT_Smart Cities 0 0931 -49 500,00

C e l k e m -49 500,00

CELKEM 43 800,00

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

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POLODPA UZ

Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ORJ

UZ ORJ

 Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1718 ze dne 12. 7. 2021

Odbor/Organizace

6171

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

0,00

ODPA

6171

Číslo akce



 

Důvodová zpráva 

k tisku č. R-40752 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap.09 – vnitřní správa v roce 2021 

Za účelem finančního pokrytí spolupráce mezi odborem informatických aplikací Magistrátu hlavního 

města Prahy (dále jen „IAP MHMP“) a spol. Operátor ICT, a.s. (dále jen „OICT“) jsou v rozpočtu IAP 

MHMP určeny čtyři rozpočtové položky. Pro položky běžných výdajů „Projektová kancelář Smart Cities“ 

(č. 93103) a položka běžných výdajů „Pražské centrum kartových služeb“ (č. 8936), a položky 

investičních výdajů č. 43537 „Projekty ICT_Smart Cities“, včetně položky investičních výdajů č. 8936 

„Pražské centrum Kartových služeb“.  

Položka Projektová kancelář Smart Cities (investiční/neinvestiční) pokrývá zejména realizaci projektů 

Smart Cities (Smart Prague), chod projektové kanceláře a související aktivity, zatímco položka Pražské 

centrum kartových služeb (investiční/neinvestiční) veškerou zbylou agendu realizovanou OICT pro IAP 

MHMP. 

V rámci výše uvedených položek bylo ve schváleném rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 (dále 

jen „HMP“) alokováno pro položku Projektová kancelář Smart Cities 60.000.000,- Kč s DPH na 

kapitálové výdaje a 78.300.000,- Kč s DPH na běžné výdaje, a pro položku Pražské centrum kartových 

služeb 40.000.000,- Kč s DPH na kapitálové výdaje a 67.500.000,- Kč s DPH na běžné výdaje. 

Pokud jde o položku Projektová kancelář Smart Cities je nutno konstatovat, že projekty Smart Prague, 

tj. pilotní projekty jsou ze své podstaty většinově neinvestiční povahy (např. majetek projektu je z 

důvodu nejistoty pokračování projektu v rutinním provozu pořizován/testován formou nájmu, popř. 

operativního leasingu, významná část nákladů je určena na platy zaměstnanců apod.) tak, aby 

nedocházelo k neúčelnému vynakládání finančních prostředků. Nejinak je tomu i v roce 2021 

(poměrově jde zhruba o 90 % : 10 %). Do měsíce dubna aktuálního roku 2021 bylo v rámci kapitálových 

výdajů této položky vyčerpáno/alokováno cca. 2,5 mil. Kč, zatímco v rámci běžných výdajů již zhruba 

36 mil. Kč. Je tedy možno předpokládat, že alokované běžné výdaje nebudou na pokrytí agendy Smart 

Prague celého fiskálního roku 2021 dostačovat, a to ani na pokrytí již uzavřených smluvních vztahů. 

Z tohoto pohledu se zpětně jeví nastavení poměru mezi kapitálovými a běžnými výdaji v této položce 

jako nevhodné a je nutné je řešit úpravou rozpočtových položek. 

U položky Pražské centrum kartových služeb jsou k měsíci dubnu 2021 běžné výdaje rovněž téměř 

vyčerpány/alokovány. U této položky jde zejména o důsledek toho, že dochází k zasmluvnění zcela 

nových aktivit a projektů, se kterými nebylo při sestavování rozpočtu na r. 2021 počítáno, např. nová 

bodyshoppingová smlouva, vývoj backendu aplikace Změňte to, nebo zvýšené náklady na zajištění 

provozu Kartového centra v budově MHMP ke službě Lítačka. Už nyní existují požadavky IAP MHMP, 

které nelze v rámci tisku realizovat, jelikož pro ně nejsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky 

(např. tisk č. 39974 - ke schválení Smluv o poskytování poradenské činnosti). Jelikož běžné výdaje v této 

položce slouží mimo jiné k financování strategicky důležitých projektů, jako je provoz Lítačky a 

Kartového centra, je nutné tuto situaci neprodleně řešit, jinak nebude možné ze strany MHMP plnit 

smluvní závazky vůči OICT, který pak nebude schopen zajišťovat bezproblémový provoz uvedených 

služeb. S ohledem na nevyčerpání finančních prostředků z obou výše uvedených položek v roce 2020, 



a to jak v rámci běžných, tak kapitálových výdajů, se nabízí řešení zapojení úspory hospodaření z r. 

2020 do běžných výdajů položky Pražské centrum kartových služeb r. 2021.   

Z výše uvedených důvodů je Radě hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) tímto tiskem předkládán 

návrh na úpravu rozpočtu v běžném roce převodem z položky kapitálových výdajů určených na 

projekty Smart Cities (položka č. 43537 „Projekty ICT_Smart Cities“) do běžných výdajů (položka č. 

93103 „Projektová kancelář Smart Cities“) v celkové výši 49.500.000,- Kč v rámci IAP MHMP, s tím že 

celková výše alokace na položky pro zajištění agendy Smart Prague zůstane nezměněna. 

Dále je RHMP tímto tiskem předkládán návrh na zapojení úspory hospodaření roku 2020 z položky 

kapitálových výdajů č. 8936 „Pražské centrum kartových služeb“ a běžných výdajů z položky č. 93103 

„Projektová kancelář Smart Cities“ z roku 2020 do běžných výdajů položky „Pražské centrum kartových 

služeb“ č. 8936 v rámci běžného roku 2021. 

Výše uvedené úpravy rozpočtu a zapojení úspory hospodaření z r. 2020 budou provedeny ve struktuře 

uvedené v příloze č. 1 k usnesení. 
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