
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 940 
ze dne  20.5.2019 

k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. 
Prahy pro rok 2019 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí dotací na základě Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2019 schváleného usnesením Rady hl.m 
Prahy č. 2704 ze dne 23.10.2018 (dále jen "Program“) nepřesahujících 200 tis. Kč v 
jednotlivých případech žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, v 
celkové výši 8.504 tis. Kč z kap. 0254, § 3799, ÚZ 115, ORG 0095405, s tím, že 
pokud by částka schválená žadatelům v režimu "de minimis" ke dni podpisu 
veřejnoprávní smlouvy znamenala překročení celkové výše podpory "de minimis", 
budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  poskytnutí příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci zřízené hl.m. Prahou ve 
výši 70 tis. Kč na základě Programu účelově vázaného na projekt uvedený v příloze 
č. 3 tohoto usnesení 

3.  vyřazení žádostí dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, které nesplnily podmínky 
Programu, včetně důvodu vyřazení 

4.  znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 
5.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 02 a 04 dle přílohy č. 8 

tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím dotací na základě Programu přesahujících 200 tis. Kč v jednotlivých 
případech žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 35.856 
tis. Kč z kap. 0254, § 3799, ÚZ 115, ORG 0095405, s tím, že pokud by částka 
schválená žadatelům v režimu "de minimis" ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy 
znamenala překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  s poskytnutím účelových dotací na základě Programu městským částem hl.m. Prahy 
pro jimi zřízené příspěvkové organizace na projekty dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v celkové výši 450 tis. Kč dle přílohy č. 9 
tohoto usnesení 

4.  se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 tohoto 
usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 
1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na poskytnutí dotací a 

rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 23.5.2019 

2.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy informaci o poskytnutí dotací a poskytnutí 
příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci hl.m. Prahy dle bodu I.1. a I.2. 
tohoto usnesení 

Termín: 23.5.2019 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.5. tohoto usnesení 
Termín: 24.5.2019 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.3. tohoto usnesení po schválení 
poskytnutí dotací Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 29.5.2019 

3.  MHMP - OCP MHMP 

1.  zpracovat a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I.1. a  
I.4. tohoto usnesení a po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy i dle bodu II.1. a 
II.4. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.8.2019 

2.  písemně sdělit, bez zbytečného odkladu, neúspěšným žadatelům dle bodu I. 
tohoto usnesení, že jejich žádosti nebylo vyhověno, včetně důvodu tohoto 
nevyhovění 

Kontrolní termín: 28.6.2019 

3.  informovat příspěvkovou organizaci hl.m. Prahy o poskytnutí příspěvku 
zřizovatele dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.8.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti veřejnoprávních smluv zaznamenat 
poskytnutí podpory malého rozsahu do Centrálního registru podpor malého 
rozsahu 

Kontrolní termín: 30.8.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-32790  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - OCP 

MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019  

 

Seznam podaných projektů v rámci Grantů hlavního města Prahy - Programu na podporu 

projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 s uvedením 
navržené částky nepřesahující 200 000 Kč 

 

poř. č. žadatel IČO název projektu 

požadovaná 
částka 

(Kč) 

schválená 
částka 

(Kč) 

1 Arnika, z. s. 26543281 Živá voda pro Prahu 354 900 200 000 

9 Bieno z. s. 04650662 
Mapování a databáze 
vnitrobloků 

444 000 200 000 

12 
Česká mykologická 
Společnost 00460486 

Ekologická a mykologická 
osvěta zaměřená na velké 
houby - makromycety 

50 000 50 000 

13 
Česká mykologická 
Společnost 00460486 

Průzkum pražské mykobioty 
zaměřený na chráněné, 
ohrožené a vzácnější druhy 
makromycetů 

45 000 45 000 

15 
Česká společnost 
ornitologická 

49629549 Pošleme ptáky k vodě? 285 000 200 000 

17 
Česká společnost 
ornitologická 

49629549 
Za ptáky Prahy – podpora 
badatelské činnosti žáků 

349 400 200 000 

27 
Ekumenická akademie, 
z.s. 

63836009 
Pražské školy slaví Světový den 
potravin 2019-2020 

268 280 200 000 

28 
Fórum ochrany přírody, 
z. s. 

22719466 
Databáze znalostí o ochraně 
přírody ve městě 

323 040 0 

29 
Fórum ochrany přírody, 
z. s. 

22719466 
Rozšíření projektu adaptační a 
mitigační opatření pro státní 
správu 

68 560 0 

31 Hnutí Brontosaurus 00408328 Dobrovolníkem pro přírodu 55 000 55 000 

32 Hnutí Brontosaurus 00408328 Pražské budkování 45 500 45 000 

33 
Hnutí DUHA - Friends of 
the Earth Czech 
Republic 

15547779 Aktivně pro Prahu. 450 000 0 

34 
Hnutí DUHA - Friends of 
the Earth Czech 
Republic 

15547779 
Občané Prahy v akci: méně 
odpadu 

362 200 0 

35 
Hnutí DUHA - Friends of 
the Earth Czech 
Republic 

15547779 
Podpora odpovědné produkce a 
spotřeby potravin v Praze 

324 660 0 

36 Klíčení, z. s. 06324096 

Ochranářsky významné stromy v 
pražských chráněných územích 
a péče o ně. Etapa I.: jihozápad 
Prahy 

448 900 80 000 
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38 
Mladí ochránci přírody, z. 
s. 

22875352 
Mimoškolní vzdělávání dětí a 
mládeže 

280 000 0 

39 
Mladí ochránci přírody, z. 
s. 

22875352 Pražské studánky 2019 - 2020 193 000 150 000 

40 
Mladí ochránci přírody, z. 
s. 

22875352 
Terénní přírodovědná soutěž pro 
děti (8.ročník - 2020) 

52 000 50 000 

42 Mumraj z.s. 70104212 EVP 4 68 840 50 000 

47 PROTEBE z.s. 60458879 VČELAŘÍCI 240 000 200 000 

48 
Salvia - ekologický 
institut, z.s. 

26568578 
Podpora výskytu netopýrů v 
Bohnickém údolí 76 000 76 000 

52 
Sdružení SRAZ - 
Společně za radostí a 
zdravím, z. s. 

62697617 
Osvěta a vzdělávání v oblasti 
ochrany a welfare zvířat na 
Toulcově dvoře 

299 368 200 000 

54 
Sokol Dolní Počernice 
z.s. 

45249504 
Sadové úpravy v areálu Sokola 
Dolní Počernice 

76 874 76 000 

55 
SOOVA, vzdělávací 
spolek 

04893387 V přírodě jako doma 395 000 0 

56 
Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, 
z.s. 

44684932 
„Časopis Zahrada-Park-Krajina, 
č. 2/2019 a 3/2019“ 109 000 100 000 

57 
Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, 
z.s. 

44684932 
„Instruktážní naučné plakáty z 
oblasti péče o dřeviny“ 172 500 100 000 

61 SPOLEK METROPOL 05187338 Odpady a odpadky 148 000 0 

62 SPOLEK METROPOL 05187338 
Zelené dvory a dvorky - 
publikace 

170 000 0 

63 SPOLEK METROPOL 05187338 Zelené dvory a dvorky 180 000 0 

66 
Spolek rodičů a přátel 
školy Na okraji 47610697 

Krok ze školy do přírody - Zelený 
vstup 

130 913 100 000 

67 SPOLEK SMÍCHOV 05228778 
Poznejte parky Smíchova , Košíř 
a Radlic 

180 000 0 

68 Spolek SRDCEVČELE 04992911 
Podpora provozu včelařského 
kroužku při ZŠ Dědina 
(2019/2020). 

183 700 170 000 

70 Spolek SRDCEVČELE 04992911 
Podpora vzdělávací činnosti 
Spolku SRDCEVČELE 
(2019/2020). 

410 800 200 000 

72 
Svaz zakládání a údržby 
zeleně, z.s. 26529831 Meet Zelenou infrastrukturu 391 600 0 

75 Toulcův dvůr, z.s. 62934171 
Environmentální osvěta a 
vzdělávání dospělých se 
zaměřením na firemní sektor 

130 744 100 000 

78 
Újezd nad Lesy: krajina 
pro život, z.s. 03957527 

DUBEN, MĚSÍC BEZPEČNOSTI 
NA SILNICÍCH a DNE ZEMĚ 

245 350 100 000 
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79 
Újezd nad Lesy: krajina 
pro život, z.s. 03957527 

Naučná stezka Ježkovo 
arboretum 

449 775 0 

80 
Újezd nad Lesy: krajina 
pro život, z.s. 03957527 

Revitalizace izolační zeleně u 
sídliště Rohožník 

449 999 80 000 

81 
Včelařský spolek pro 
Prahu 6 a 7 

06011098 
Pražské včelaření a opylovatelé 
v ekosystému města. 325 560 65 000 

82 Vědomý dotek z.s. 02214776 Čimický háj na dotek 127 440 80 000 

83 Vědomý dotek z.s. 02214776 Čimískova naučná zahrada 270 554 150 000 

84 Záhony pro školky z.s. 05291691 Záhony pro školky 396 200 0 

86 Zažít SPOLU, z.s. 04615158 Kolem okolo Koloděj 2019 40 000 30 000 

88 Zdravá rodina, z.s. 22672176 EKO-BIO Zdravá rodina 450 000 0 

89 Zdravá rodina, z.s. 22672176 EkoStudies 430 000 0 

90 Zdravá rodina, z.s. 22672176 Pinecone ŘEPY 450 000 0 

91 Zelený kruh 14888009 Bez odpadu = bez dopadu II 298 226 200 000 

92 Zelený kruh 14888009 Smart café IV 230 000 200 000 

93 Zvířecí svět, z.s. 04790944 
Ochrana ptactva - kastrace 
toulavých koček 

50 000 50 000 

101 
ARNIKA - program 
Toxické látky a odpady 

70947805 Moje uhlíková stopa 239 800 180 000 

104 
Dům ochránců přírody v 
Praze - ZO ČSOP 

22758321 

Environmentální přednášky, 
besedy a semináře Domu 
ochránců přírody v Praze pro rok 
2019/2020 

187 000 100 000 

105 
Dům ochránců přírody v 
Praze - ZO ČSOP 

22758321 
Kontaktní poradenství Domu 
ochránců přírody ve vztazích 
člověk x divoké zvíře 

137 000 120 000 

106 
Dům ochránců přírody v 
Praze - ZO ČSOP 

22758321 
Živá zahrada Domu ochránců 
přírody v Praze - zlepšení 
vodního režimu a biodiverzity 

87 000 70 000 

107 
Hnutí DUHA - Sedmá 
generace 

75104091 
Praha pod společensko-
ekologickým drobnohledem 

79 700 70 000 

114 

Sdružení mladých 
ochránců přírody 
Českého svazu ochránců 
přírody 

22743731 
Pražské krajské kolo 48. ročníku 
celostátní soutěže Zlatý list 68 800 65 000 

116 
ZO ČSOP Botič - 
Rokytka 

48137961 
Monitoring a likvidace invazních 
rostlin ve vybraných lokalitách 
východního sektoru Prahy 

60 000 60 000 
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119 
ZO ČSOP Ekologická 
servisní organizace 

68406088 Stromy a sad v krajině 212 770 180 000 

121 ZO ČSOP Nyctalus 75081717 
Chiropterologický průzkum 
vybraných parků a ZCHÚ na 
území Prahy 

187 000 180 000 

122 ZO ČSOP Nyctalus 75081717 

Osvětové akce nejen o 
netopýrech s využitím chovu 
trvale hendikepovaných 
netopýrů a ježka 

416 000 200 000 

123 
ZO ČSOP Společnost 
pro zvířata-01/90 

65401760 
EVP pro školy v Domě ochránců 
přírody pro 2019/2020 

203 500 170 000 

124 Nadace dřevo pro život 27363589 V Praze hravě žiju zdravě 431 050 0 

125 
Agentura Koniklec, o. p. 
s. 

45768170 
Interaktivní vzdělávání veřejnosti 
o změně klimatu v hlavním 
městě Praze 

350 000 200 000 

126 
Agentura Koniklec, o. p. 
s. 

45768170 Mikroadaptace na změny klimatu 396 500 200 000 

127 
Agentura Koniklec, o. p. 
s. 

45768170 
Výpravy za pražskou geologií 
pro celou rodinu / Pražská 
geologie do kapsy 

349 130 0 

128 
Agentura Koniklec, o. p. 
s. 

45768170 Významné stromy Prahy 316 000 150 000 

129 
Asociace místních 
potravinových iniciativ, 
o.p.s. 

02572079 
Agroekologie - cesta nejen k 
udržitelnému rozvoji krajiny 

340 000 0 

132 Botič o.p.s. 01914685 
Efektivní naplňování cílů EVVO 
ve školách prostřednictvím 
vzdělávacích akcí pro učitele 

301 760 200 000 

138 
Ekocentrum Koniklec, 
obecně prospěšná 
společnost 

22753052 Vodní škola 2019/2020 255 000 200 000 

142 KOKOZA, o.p.s. 24228630 Uzavřený cyklus jídla blíž lidem 449 200 200 000 

143 
Mateřská škola Semínko, 
o.p.s. 

27095487 Cesta k zelené zahradě 94 537 90 000 * 

144 
Mateřská škola Semínko, 
o.p.s. 

27095487 
Přírodohraní – od porozumění k 
ochraně 

29 000 0 

146 Bezobalu, z.ú. 03920585 První pražský Zero Waste Point 450 000 150 000 

148 
Ekocentrum Podhoubí a 
Ekoškolka Rozárka, 
mateřská škola, z. ú. 

26987902 
Údržba sadu pod Jiráskovou 
čtvrtí pomocí pastvy ovcí v roce 
2019 

165 400 150 000 

150 
Ekocentrum Podhoubí a 
Ekoškolka Rozárka, 
mateřská škola, z. ú. 

26987902 
Zelená učebna pro Ekoškolku 
Rozárku Troja 

410 436 0 

155 
TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú. 64933873 

Mladí reportéři pro životní 
prostředí v Praze 

450 000 200 000 
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156 
Společenství domu 
Janovského č.p. 
1348,Praha 7 

75132940 
Revitalizace dvoru Janovského 
1348 

139 040 0 

157 Společenství Farského 7 28427823 
Revitalizace vnitrobloku SVJ 
Farského 1122/7, Praha 7 

163 900 0 

161 
BYTOVÉ DRUŽSTVO 
VELFLÍKOVA 12 

26159929 
Výměna nepropustného povrchu 
na dvoře bytového domu 
Velflíkova 12 

156 000 30 000 

166 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

60460709 
Mladí lidé myslí na budoucnost 
našich lesů 

145 000 100 000 

169 
Filozofická fakulta, 
Univerzita Karlova 

00216208 
Zelené stěny v Kampusu 
Hybernská 

447 750 100 000 

173 
Církevní mateřská škola 
Laura 

60447338 
Zahrada jako místo poznávání a 
setkávání 96 602 90 000 

174 
Církevní mateřská škola 
Studánka 

61379310 Čarování s přírodou 2019 - 2020 179 800 0 

175 
Církevní mateřská škola 
Studánka 

61379310 Venkovní učebna 181 826 160 000 * 

176 
Evangelická církev 
metodistická 

00445240 
Úprava zahrady ve dvoře 
farnosti v Ječné 

297 780 50 000 

184 HOMEPORT s.r.o. 27143503 Freebike Homeport Praha 450 000 0 

185 K2N LANDSCAPE s.r.o. 05986885 

Rozvoj a implementace 
modrozelené infrastruktury jako 
nástroj adaptace na změnu 
klimatu 

450 000 0 

186 K2N LANDSCAPE s.r.o. 05986885 Za vodou 425 000 0 

189 OIKOS Group s.r.o. 02576821 
Význam ovocných stromů pro 
datlovité ptáky 

130 242 90 000 

192 
Škola Můj Projekt - 
základní škola Praha, 
s.r.o. 

24736490 
Přírodní zahrada Školy Můj 
projekt – 1. etapa 

95 736 95 000 

193 Jana Brabcová   Vodní biotop 195 500 0 

194 Zita Kazdová  

Udržitelný rozvoj hlavního 
města, adaptace na klimatickou 
změnu a pražská příroda v 
Otevřených novinách - 
občanském zpravodaji pro Újezd 
nad Lesy a okolí 

9 300 9 000 

198 Jaroslav Nouza  Začínající včelař 23 480 23 000 

200 Pavel Roušar  

Klánovický les - nástroj k 
popularizaci a osvětě důležitosti 
adaptačních opatření na snížení 
dopadů klimatických změn 

388 300 150 000 

201 Jitka Straková  
Biologický průzkum v rámci 
ekologické výchovy – Stodůlky 

288 050 150 000 
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207 Lucie Poubová  Týdenní výměnná akce 263 000 0 

208 Lubomír Bartoš  
Výzkum nové divočiny na 
pomezí Chodova, Kunratic a 
Šeberova 

164 000 70 000 

209 Lubomír Bartoš  
Zvyšování hnízdních možností 
ptáků v Kunratickém lese a 
Modřanské rokli 

180 000 90 000 

210 Kateřina Ebelová  

ZELENÝ VNITROBLOK – 
zvětšení zeleně ve vnitrobloku 
použitím zelených vertikálních 
stěn, zelených plotů, s využitím 
systému šetrné závlahy 
dešťovou vodou v kombinaci s 
přečerpáváním vody ze studny. 

318 155 80 000 

211 Petr Heřman  

Průzkum fauny motýlů 
(Lepidoptera) na vybraných 
maloplošných chráněných 
územích hl. m. Prahy 

116 900 100 000 

212 Jakub Straka  

Žahadloví blanokřídlí 
(Hymenoptera, Aculeata) v 
oblasti Přírodního parku Šárka-
Lysolaje a přilehlého území 

199 130 180 000 

    celkem 8 504 000 

Žádosti se schválenou částkou „0“ nezískaly podporu na základě nízkého bodového hodnocení odborným 
hodnotitelem dle hodnoticích kriterií schválených usnesením Rady HMP č. 2704, ze dne 23. 10. 2018, 
k návrhu na vyhlášení Grantů hlavního města Prahy - Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020)  

 

* - investiční dotace 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019 
 

Návrh 
 

Seznam podaných projektů v rámci Grantů hlavního města Prahy - Programu na podporu 

projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 s uvedením 
navržené částky nad 200 000 Kč 

 

poř. č. žadatel IČO název projektu 

požadovaná 
částka 

(Kč) 

schválená 
částka 

(Kč) 

2 Auto*Mat, z.s. 22670319 
Auto*Matův průvodce udržitelným 
rozvojem 

449 000 250 000 

3 Auto*Mat, z.s. 22670319 Městem na kole 440 000 350 000 

4 Auto*Mat, z.s. 22670319 

Oslavy Evropského týdne 
mobility: zapojení místních 
obyvatel v rámci kampaně Zažít 
město jinak 

450 000 400 000 

5 Auto*Mat, z.s. 22670319 Zachraň město! 445 530 300 000 

7 BEZK, z.s. 45251461 
Ekolist.cz o přírodě a životním 
prostředí Prahy 

445 000 400 000 

8 Bieno z. s. 04650662 Festival Živé vnitrobloky 2 449 000 300 000 

10 Bieno z. s. 04650662 
Vnitrobloky - inspirace pro 
udržitelné město II 432 000 350 000 

11 Bieno z. s. 04650662 
Zelené vnitrobloky - šance pro 
obyvatele měst 3 

449 000 400 000 

14 
Česká společnost 
ornitologická 

49629549 
Ptačí krmítka, pozorujeme, 
sčítáme a poznáváme ptáky na 
krmítku a na vodě 

367 100 300 000 

16 
Česká společnost 
ornitologická 

49629549 Vidět znamená přežít 364 300 350 000 

18 
Česká společnost 
pro ochranu 
netopýrů 

49370731 
Ochrana netopýrů vázaných na 
úkryty v městském prostředí 324 700 300 000 

19 
Česká společnost 
pro ochranu 
netopýrů 

49370731 
Poznej tajemný svět netopýrů IV - 
komplexní vzdělávací projekt pro 
MŠ, ZŠ a SŠ 

368 100 300 000 

20 
Český svaz 
ochránců přírody 

00103764 Ovocné stromy v Praze 438 000 380 000 

21 
Český svaz 
ochránců přírody 

00103764 
Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
Ukliďme Prahu! 449 250 440 000 

23 EKODOMOV, z.s. 26664488 Bioodpad není odpad 2019/2020 857 523 400 000 

24 EKODOMOV, z.s. 26664488 
Komunitní kompostování 
2019/2020 

447 434 350 000 

25 EKODOMOV, z.s. 26664488 
Malý průzkumník přírody - po 
škole za školou 2019/2020 

450 000 400 000 



26 EKODOMOV, z.s. 26664488 Učíme se v přírodě 2019/2020 580 800 450 000 

41 
Montessori základní 
škola Archa, z.s. 22756281 ¨Farma Archa 427 850 

165 000 * 

+ 185 000 

celkem 

350 000 

43 Na ovoce, z. s. 04380215 
Po stopách pražských ovocných 
sadů 

415 900 300 000 

45 Pražské matky, z. s. 45246220 Chodci sobě 450 000 400 000 

46 Pražské matky, z. s. 45246220 Pěšky do školy 450 000 400 000 

49 
Sdružení SRAZ - 
Společně za radostí 
a zdravím, z. s. 

62697617 
Environmentální výukové 
programy na farmě a v zookoutku 
Toulcova dvora 

600 000 400 000 

50 
Sdružení SRAZ - 
Společně za radostí 
a zdravím, z. s. 

62697617 

Environmentální vzdělávání 
studentů VOŠ a VŠ a dospělých v 
rámci celoživotního vzdělávání v 
Toulcově 

325 723 250 000 

51 
Sdružení SRAZ - 
Společně za radostí 
a zdravím, z. s. 

62697617 

Kooperace člověk a kůň - lekce 
hiporehabilitace na Toulcově 
dvoře pro děti a mládež se 
zd.postižením 

370 000 350 000 

53 
SDRUŽENÍ ZA 
ČISTOU VLTAVU 
z.s. 

69058296 
Čištění Vltavy na území hl. m. 
Prahy 

230 000 230 000 

58 Spolek Ábel 26555981 OVEČKY 2019 440 000 400 000 

59 Spolek Ábel 26555981 
Péče pražských škol o pražské 
přírodní památky 

445 000 400 000 

60 Spolek Hájovna, z. s. 04417062 
Informační centrum v hájovně na 
Cibulkách 

447 600 300 000 

64 
Spolek rodičů a 
přátel školy Na okraji 47610697 

Krok ze školy do přírody - jímka 
na severu 

227 287 220 000 * 

65 
Spolek rodičů a 
přátel školy Na okraji 47610697 

Krok ze školy do přírody - Lepší 
vstup 

283 990 220 000 * 

69 
Spolek 
SRDCEVČELE 

04992911 
Podpora provozu včelařského 
kroužku při ZŠ Jinonice 
(2019/2020). 

294 400 270 000 

73 
Svaz zakládání a 
údržby zeleně, z.s. 26529831 Zelené střechy - šance pro Prahu 363 600 300 000 

74 
Taneční studio Light 
zapsaný spolek 

66002958 Putování za životem stromu 575 000 400 000 

76 Toulcův dvůr, z.s. 62934171 

Pilotní interaktivní výuková hra „ 
Zachraň planetu Zemi“, zaměřená 
na téma adaptace na změny 
klimatu 

420 744 350 000 



77 Toulcův dvůr, z.s. 62934171 

Zelená učebna – „Noemova 
archa“ – opravy výukové farmy na 
Toulcově dvoře pro aktivity v 
rámci EVVO 

357 374 

110 000 * 

+ 240 000 

celkem 

350 000 

85 Zachraň Jídlo, z.s. 02723778 Jídlo není odpad 437 000 430 000 

87 Zažít SPOLU, z.s. 04615158 Loukoťová stezka 450 000 316 000 

94 
01/71 ZO ČSOP 
KONIKLEC 

49629204 
Ekologické výukové programy pro 
žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ 
2020 

307 500 250 000 

95 
01/71 ZO ČSOP 
KONIKLEC 

49629204 
Město do kapsy - mikroklima a 
veřejný prostor v okolí školy 2019 
/ 2020 

738 000 700 000 

96 
01/71 ZO ČSOP 
KONIKLEC 

49629204 Počítáme s vodou v Praze 447 804 300 000 

97 
01/71 ZO ČSOP 
KONIKLEC 

49629204 
Projekty ochrany pražské přírody 
ekocentra Koniklec 

382 000 270 000 

98 
Arnika - Centrum pro 
podporu občanů 

70947261 
Adaptujeme Prahu na klimatickou 
změnu 

337 000 250 000 

99 
Arnika - Centrum pro 
podporu občanů 

70947261 
Dohody s developery: lepší klima 
v Praze 

352 000 250 000 

100 
Arnika - Centrum pro 
podporu občanů 

70947261 
Pražští senioři a heat waves – 
vzděláním ke zvýšení odolnosti 
zranitelné skupiny 

450 000 300 000 

102 
ARNIKA - program 
Toxické látky a 
odpady 

70947805 
Osvěta v oblasti chemických látek 
ve spotřebním zboží - poradenství 
pro obyvatele Prahy 

364 500 300 000 

103 
ARNIKA - program 
Toxické látky a 
odpady 

70947805 

Stop škodlivým látkám: 
Scan4Chem – aplikace do 
mobilních telefonů pro pražské 
spotřebitele 

437 100 350 000 

108 
Junák - český skaut, 
Skautský institut, z. 
s. 

70802327 Oddíly u vody 445 625 400 000 

109 
Junák - český skaut, 
Skautský institut, z. 
s. 

70802327 Oddíly v přírodě 443 555 400 000 

110 
Junák - český skaut, 
Skautský institut, z. 
s. 

70802327 Pražské bezlesí 445 625 350 000 

111 
Junák - český skaut, 
Skautský institut, z. 
s. 

70802327 Ptačí svět 445 625 300 000 

112 
PRO-BIO LIGA 
pobočný spolek 

75030586 Pražský biojarmark 450 000 350 000 

113 
PRO-BIO LIGA 
pobočný spolek 

75030586 Učíme se vařit bio 400 000 300 000 

115 
Z pokoje do pokoje - 
Spojené hlavy, z. s. 05284171 

Z pokoje do pokoje – Re-use 
centrum v praze 

448 000 440 000 



117 
ZO ČSOP 
Ekologická servisní 
organizace 

68406088 
Obnova druhově pestrých lučních 
a stepních společenstev v lokalitě 
Zadní Kopanina – Zmrzlík 

444 980 300 000 

118 
ZO ČSOP 
Ekologická servisní 
organizace 

68406088 
Pražská pastvina – komunitně pro 
přírodu 

391 720 250 000 

120 
ZO ČSOP 
Ekologická servisní 
organizace 

68406088 Včelín v Zadní Kopanině 382 995 270 000 

130 
Asociace místních 
potravinových 
iniciativ, o.p.s. 

02572079 
EVP - Natura, Cultura, Agricultura 
2019/2020 

686 300 580 000 

131 
Asociace místních 
potravinových 
iniciativ, o.p.s. 

02572079 

Městské zemědělství v Jinonicích: 
cesta k obnově půdy, udržení 
vody v krajině a podpoře 
biodiverzity 

450 000 400 000 

133 Botič o.p.s. 01914685 
Ekologické výukové programy pro 
MŠ, ZŠ a SŠ v areálu Toulcova 
dvora 

900 000 750 000 

134 Botič o.p.s. 01914685 
Ekologické výukové programy pro 
žáky 1. stupně ZŠ v areálu 
Toulcova dvora 

900 000 750 000 

135 Botič o.p.s. 01914685 
Rodinné centrum Mateřídouška - 
příroda všemi smysly 

450 000 250 000 

136 

Ekocentrum 
Koniklec, obecně 
prospěšná 
společnost 

22753052 
Ekoporadnypraha.cz - osvětové a 
vzdělávací aktivity pražských 
poraden 

430 000 250 000 

137 

Ekocentrum 
Koniklec, obecně 
prospěšná 
společnost 

22753052 
Ekoporadnypraha.cz - 
poradenské publikace a články 
pražských poraden 

450 000 300 000 

139 

Ekocentrum 
Koniklec, obecně 
prospěšná 
společnost 

22753052 
Vzdělávací programy a projekty 
pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace hl. m. 
Prahy na změnu klimatu“ 

450 000 350 000 

140 KOKOZA, o.p.s. 24228630 
Festival městského pěstování a 
kompostování 449 800 350 000 

141 KOKOZA, o.p.s. 24228630 SVJ Kompostuje! 450 000 450 000 

145 
Mateřská škola 
Semínko, o.p.s. 27095487 

TŘESKY PLESKY V LESE NÁM 
JE HEZKY 

450 000 420 000 * 

147 

Ekocentrum 
Podhoubí a 
Ekoškolka Rozárka, 
mateřská škola, z. ú. 

26987902 
Program Ekoškola pro MŠ v 
Praze (šk. rok 2019 - 2020) 

381 000 300 000 

149 

Ekocentrum 
Podhoubí a 
Ekoškolka Rozárka, 
mateřská škola, z. ú. 

26987902 
Výukové programy Ekocentra 
Podhoubí 2019/2020 

700 000 500 000 

151 ORNITA, z.ú. 26678535 
PTAČÍ ZAHRADA - pítka a 
krmítka - monitoring ptačích druhů 
ve spolupráci se školami 

900 000 750 000 



152 
TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú. 64933873 

Dlouhodobý program Ekoškola v 
Praze 

900 000 800 000 

153 
TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú. 64933873 

Dlouhodobý program LES VE 
ŠKOLE jako systematická 
podpora pro poznávání okolí školy 
v Praze 

860 000 750 000 

154 
TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú. 64933873 

GLOBE - Bádáme a zlepšujeme 
životní prostředí v okolí školy 

900 000 600 000 

164 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

60460709 
Družicové snímky slouží Praze: 
Teplota ve městě a kvalita 
vltavské vody 

448 000 300 000 

165 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

60460709 
Kolik nás tu je? (Stav populace 
bobra evropského v Praze) 435 550 400 000 

167 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

60460709 
Průzkum fauny denních motýlů v 
obnovených a opuštěných 
tradičních ovocných sadech 

450 000 300 000 

168 
Filozofická fakulta, 
Univerzita Karlova 

00216208 
Obnova zeleně v Kampusu 
Hybernská 

435 000 400 000 

170 
Univerzita Hradec 
Králové 

62690094 
Biologický a inventarizační 
průzkum lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v lesích Prahy 

450 000 270 000 

171 
Univerzita Hradec 
Králové 

62690094 

Biologický a inventarizační 
průzkum vybraných skupin 
živočichů v lesních biotopech 
Prahy 

450 000 400 000 

172 
Ústav pro 
hydrodynamiku AV 
ČR, v. v. i. 

67985874 

Odhad změn srážkových 
charakteristik jako podklad pro 
hospodaření se srážkovými 
vodami. 

437 388 350 000 

177 

Kongregace 
Milosrdných sester 
sv. Karla 
Boromejského 

00530204 

Průzkum, obnova a záchrana 
historických štol systému 
podzemních vod svahů pod 
Strahovem 

390 260 390 000 

178 

Kongregace 
Milosrdných sester 
sv. Karla 
Boromejského 

00530204 
Revitalizace rybníku Prasečák v 
Praze - Řepích - 1. etapa 

450 000 400 000 * 

179 
Židovská obec v 
Praze 

00445258 

Bezpečnostní a zdravotní péče o 
stromy včetně nové výsadby na 
Novém židovském hřbitově v 
Praze 3 

460 760 300 000 

180 4Nature, a.s. 27368891 
Revitalizace sídelní zeleně Praha-
Lysolaje 

449 432 400 000 

181 BonSoft s.r.o. 45272301 
Výchovný a zdravotní řez na 
stromech v Dolních Počernicích 

449 926 400 000 

182 Cidrerie s.r.o. 24301906 
Obnova zámeckého sadu 
Zbraslav - Bažantnice 

275 600 250 000 ** 

183 Envisolution, s.r.o. 05983932 
Pilotní vzdělávací projekt „Životní 
cyklus mobilního telefonu“. 341 450 250 000 

187 
NOE technology 
s.r.o. 

02477645 
Vyřešmito – optimalizace a 
podpora organického šíření 
platformy na území hl. m. Prahy 

350 380 250 000 ** 



188 
NOE technology 
s.r.o. 

02477645 
Vyřešmito – publicita projektu na 
území hl. m. Prahy 

449 200 350 000 ** 

190 Opravárna s.r.o. 03546926 Opravme Prahu - Opraváři 438 000 400 000 ** 

191 Opravárna s.r.o. 03546926 Opravme Prahu 428 000 350 000 ** 

195 Miloš Král  
Vzdělávání v přírodě - zázemí pro 
tradiční zpracování ovoce 

448 050 440 000 * 

204 Lucie Poubová  Nevyhazuji, nekupuji- vyměňuji 356 220 300 000 

205 Zdeněk Hradilák  
Ovocný sad pod plochodrážním 
stadionem Markéta - obnova a 
péče 

449 152 370 000 

206 Alexandra Hroncová  
Světový Den životního prostředí 
2020 

446 830 300 000 

222 Ondřej Rychecký  
Inovace a podpora projektu 
H2Ospodař! pro vzdělávání žáků 
ZŠ a SŠ 

447 584 350 000 

    celkem 35 856 000 

 

* - investiční dotace 

** - podpora de-minimis 
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Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019 

 

 

Seznam podaných projektů v rámci Grantů hlavního města Prahy - Programu na podporu 

projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 - příspěvkové 
organizace zřízené hl. m. Prahou - zvýšení neinvestičního příspěvku 

 

poř. 
č. ORJ ODPA položka Žadatel IČO název projektu 

požadovaná 
částka   

(Kč) 

schválená 
částka   

(Kč) 

214 0416 3121 5331 

Gymnázium 
Čakovice, Praha 9, 
nám. 25. března 100 

61387835 Učíme se rádi venku 449 376 70 000 

216 - - - 
Střední průmyslová 
škola na Proseku 

14891239 
Venkovní otevřená 
multifunkční učebna 

449 660 0  

217 - - - 

Střední škola 
designu a umění, 
knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní 

61388262 

Vybudování venkovní 
„Zelené učebny“ s 
využitím i pro 
mimoškolní aktivity 

442 549 0  

Celkem  1 341 585 70 000 

Žádosti se schválenou částkou „0“ nezískaly podporu na základě nízkého bodového hodnocení odborným 
hodnotitelem dle hodnoticích kriterií schválených usnesením Rady HMP č. 2704, ze dne 23. 10. 2018, k návrhu na 
vyhlášení Grantů hlavního města Prahy - Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. 
Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020) 
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Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019  
 

Návrh 

 

Seznam projektů podaných příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ HMP v rámci Grantů 
hlavního města Prahy - Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. 
m. Prahy pro rok 2019 - návrh na poskytnutí neinvestiční dotace MČ HMP 

 

poř. č. MČ žadatel IČO název projektu 
požadovaná 

částka  
(Kč) 

navržená 
částka  

(Kč) 

213 MČ Praha 13 

Fakultní mateřská škola 
SLUNÍČKO POD 
STŘECHOU při 
Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, Praha 
13, Mohylová 1964 

65991001 
Šetřím, šetříš, šetříme, 
přírodu tím chráníme.  55 000 40 000 

215 MČ Praha 13 
Mateřská škola 
ZAHRÁDKA, Praha 13, 
Husníkova 2076 

65990994 
Zahrada plná plodů a 
radosti 

43 900 40 000 

219 MČ Praha 12 
Základní škola T.G. 
Masaryka v Praze 12 

49367609 

Zahrada u pavilonku a 
stojany na kola u hlavni 
budovy ZŠ T.G. Masaryka 
v Praze 12 

450 000 120 000 

220 MČ Praha 13 
Základní škola, Praha 13, 
Klausova 2450 

67365744 
ZŠ KLAUSOVA - 
„ZELENÁ UČEBNA“ 439 407 150 000 

221 MČ Praha 13 
Základní škola, Praha 13, 
Klausova 2450 

67365744 

ZŠ KLAUSOVA – 
SADOVÉ ÚPRAVY K 
PROJEKTU „VEŘEJNÁ 
ZELEŇ“ 

449 258 100 000 

součet     1 437 565 450 000 
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Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019 

 

Seznam projektů vyřazených z rozhodování z důvodu nesplnění formálních náležitostí 
v rámci Grantů hlavního města Prahy - Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019  

 

poř. 
č. žadatel IČO název projektu 

požadovaná 
částka (Kč) důvody vyřazení 

6 
Beachklub Ládví 
z.s. 

22735135 

Realizace retenční 
nádrže k zalévání 
volnočasového areálu 
Beachklubu Ládví 

450 000 

Rozpočet požadovaných 
nákladů je nedostatečný a 
neodpovídá svými položkami 
celkové požadované částce. 

22 Divoké matky, o.s. 01690248 Zelená oáza Bar/ák 450 000 

Žádost nebyla podána 
v souladu se stanovami 
spolku, dle nichž jedná za 
spolek vždy předseda 
společně s jedním z dalších 
členů výboru.  

30 Free Apples z.s. 22847413 
Divadlo Ruderál v 
Přístavu 18600 

268 000 Chybná příloha č. 8. 

37 MAK, z. s. 03177360 
AKVAPARK / pouliční 
festival o vodě 

450 000 
Chybí povinná příloha č. 7 a 

 č. 8. 

44 Pastvina, z.s. 06994261 

Provoz a rozvoj 
komunitní zahrady 
Pastvina v Praze - 
Vinoři 

408 000 

Žadatel není způsobilý dle 
bodu „E“ odst. 3 (strana 11) 
usnesení Rady HMP č. 2704 
– od jeho vzniku do dne 
podání žádosti neuplynul 
více než 1 rok. 

71 
Spolek ZAHRADY 
NAD ROKYTKOU 

22835041 

Revitalizace parku v 
ulici Modrého -  
Praha 9 

239 000 

Chybí povinná příloha č. 8 - 
nebyl doložen souhlas 
potřebné 2/3 většiny 
vlastníků. 

158 
Společenství 
vlastníků Hroznová 
493/5, Praha 1 

27615979 Dvorek Hroznová 450 000 Chybí povinná příloha č. 8. 

159 
Společenství 
vlastníků Baranova 
1517,1518 

04201931 
Revitalizace 
vnitrobloku Baranova 
- Sudoměřská 

450 000 

Chybí povinná příloha č. 8 - 
nebyl doložen souhlas 
potřebné 2/3 většiny 
vlastníků. 

Příloha č. 4 není podepsána 
v souladu se stanovami, dle 
nichž za společnost jednají 
vždy dva členové výboru 
společně. 

160 
Bytové družstvo 
Březinova 513 

02838940 Vnitroblok Březinova 222 650 
Chybí povinná příloha č. 7 a 
č. 8. 

162 
Družstvo Bulharská 
974, družstvo 

25095676 

Návrat zeleně a 
kompostu do 
betonového 
vnitrobloku 

101 500 Chybí povinná příloha č. 5. 

163 
Družstvo Pod 
Rapidem 

43870953 
Obnova vnitroblokové 
zahrady „Družstvo 
Pod Rapidem“ 

436 975 

Žádost není podepsána 
v souladu se stanovami, dle 
nichž za společnost jednají 
vždy dva členové 
představenstva. 



196 Hana Matoušová  
Komunitní kompostér 
pro obyvatele 
Florence 

25 500 

Chybí povinná příloha č. 6. 
Není prokázáno vlastnictví 
účtu uvedeného v žádosti. 

197 Jan Mesl  Včely také v Praze 168 560 

Chybí povinná příloha č. 5 - 
žadatel nepředložil souhlas 
ostatních spoluvlastníků 
pozemku. 

199 Jan Ošťádal  

Rekultivace 
veřejného 
prostranství na 
Komunitní zahradu 

390 400 

Chybí povinná příloha č. 6 – 
předloženo pouze kladné 
vyjádření člena rady MČ 
Praha 8 k některým z 
pozemků. 

202 Jitka Štáfková  

Zavedení 
komunitního 
kompostování ve 
vnitrobloku 608, 
Praha 6 – Dejvice 

57 070 
Chybná příloha č. 5 – 
z přílohy není patrné číslo 
účtu. 

203 Vojtěch Koštíř  
Monitoring ploštic a 
křísů v Radotínském 
údolí 

99 280 Chybí povinná příloha č. 4. 

218 
Základní škola Dr. 
Edvarda Beneše 

70918805 
Hmatová stezka a 
bylinková zahrada pro 
ZŠ Edvarda Beneše 

291 500 

Žádost není podepsána 
statutárním orgánem, jímž je 
ředitel školy, nýbrž jeho 
zástupkyní bez doložení 
potřebného zmocnění. 
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                  <PID SPISOVÉ SLUŽBY> 
  Stejnopis č. 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
 O POSKYTNUTÍ DOTACE 

č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/<rok trvání> 
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 (dále jen 

„správní řád“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

1. Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 110 01 

 zastoupené <jméno ředitele/ředitelky>, ředitelem/ředitelkou odboru ochrany prostředí 
MHMP 

 IČO:  00064581 

 DIČ:  CZ00064581 

 Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
  číslo účtu:  5157998/6000  

 kontaktní adresa: Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 

 (dále jen „poskytovatel“) 

a 

2. <název nebo jméno a příjmení žadatele> <sídlo/bydliště žadatele>  

 v zastoupení <jméno oprávněného zástupce právnické osoby>  

IČO/datum narození: <ič/datum narození> 

DIČ:  <dič> 

registrace: <číslo registrace> 

 

 Bankovní spojení:  <název banky> 

  číslo účtu:  <číslo účtu> 

 (dále jen „příjemce“)  

 
I.  

Předmět smlouvy 

1. Rada hlavního města Prahy rozhodla usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum schválení> 

poskytnout příjemci účelově vázaný finanční příspěvek (dále jen „grant“ nebo „dotace“) 

ve výši <částka> Kč (slovy: <částka slovy> korun českých) na realizaci vybraného projektu 
"<název projektu>", <pořadové číslo projektu>/2019 (dále jen „projekt“ nebo „účel“). 
Projekt je součástí programu vyhlášeného v souladu s ustanovením § 10c zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s názvem „Granty hlavního města Prahy - 

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2019 

schváleného usnesením Rady HMP č. 2704 ze dne 23. 10. 2018 (dále jen „Program“). 
2. Příjemce zahájí realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019 a dokončí jeho realizaci 

nejpozději k 31. 12. 2020.  

3. Grant dle odst. 1 tohoto článku poukáže poskytovatel příjemci na jeho účet uvedený 
v záhlaví smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Celkový objem dotace 
je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 
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4. Příjemce prohlašuje, že grant přijímá, a zavazuje se využít jej výhradně k účelu dle čl. I. 
odst. 1 této smlouvy a v termínu dle čl. I. odst. 2 této smlouvy. 

5. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými a účinnými daňovými předpisy, zejména zákonem  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem 
a zákonem o rozpočtových pravidlech a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

6. Poskytnutí dotace kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU. Uvedený grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tj. v režimu de 
minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 nebo č. 1408/2013, ze dne 

18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis (Ústřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013) (Ustanovení odst. 6 se 

použije jen v případě grantů naplňujících znaky veřejné podpory a poskytovaných v režimu 
de minimis.) 

nebo Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU a uvedený grant nezakládá veřejnou podporu.  

 
II. 

Realizace projektu 

1. Příjemce zrealizuje projekt v rozsahu poskytnutého grantu a k účelu dle čl. I. této smlouvy 
v souladu s podmínkami Programu. Konkretizace podmínek realizace projektu je uvedena 
v článku I. přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příjemce je povinen:  
a) o vlastní realizaci projektu poskytovatele průběžně písemně informovat v termínech: 

31. 01. 2020 a <stanovení termínu dalších průběžných zpráv>; s první průběžnou 
informací o realizaci projektu příjemce předloží informaci o průběžném čerpání grantu, 

b) vykazovat poskytnutý grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ho k úhradě nákladů 
projektu dle této smlouvy vzniklých v termínu od poskytnutí dotace Radou HMP 

do 31. 12. 2020. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle citovaného zákona, jsou povinni 
vést ve vztahu k předmětu smlouvy daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady 
vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o 
účetnictví, s výjimkou písm. f) předmětného ustanovení, a aby předmětné doklady byly 
správné, úplné, průkazné a srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny 
analyticky a ve vztahu k dotaci (a takto označeny), 

c) při nakládání s poskytnutým grantem postupovat maximálně hospodárně a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy,  
d) předem projednat s poskytovatelem veškeré změny v projektu a vyžádat si předchozí 

písemné schválení těchto změn poskytovatelem, bez tohoto souhlasu nesmí příjemce 
změny v projektu realizovat,  

e) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provádět průběžnou a následnou kontrolu realizace projektu, na nějž 
byla dotace poskytnuta, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně 
výsledků, kterých bylo dosaženo; ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření 
použití dotace na projektu, na který byla dotace poskytnuta, a předložit poskytovateli 
veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace, a to po dobu realizace účelu a dále 
po dobu 5 let po dosažení účelu, 
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f) oznámit neprodleně, do 30 kalendářních dnů od vzniku skutečnosti a písemně 
poskytovateli změnu adresy, popř. sídla a dalších údajů uvedených v této smlouvě, 
dojde-li k těmto změnám v době od uzavření této smlouvy do úplného vyúčtování 
poskytnutého grantu,  

g) při realizaci projektu a po jeho skončení uvádět na všech propagačních materiálech 
souvisejících s realizací projektu, případně pořizovaných z prostředků dotace identifikaci 
poskytovatele a jeho logo jako poskytovatele dotace; použití loga se řídí podle 
grafického manuálu (https://praha.brandcloud.pro/), při použití loga v jakékoliv 
publikaci je potřeba tuto před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace a 
marketingu Magistrátu hl. m. Prahy. 

3.  Poskytnutím grantu není dotčena povinnost příjemce zajistit si veškerá příslušná stanoviska 

a povolení dotčených orgánů státní správy.  
4.  Veškeré informace vztahující se k poskytnutému grantu příjemce předkládá písemnou 

formou odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen 
„OCP MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. 

5.  Při veškeré komunikaci s poskytovatelem bude příjemce uvádět pořadové číslo projektu, 
stanovené v článku 1 odst. 1. 

6.  Příjemce se zavazuje 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. 

7.  Příjemce je povinen poskytovatele (OCP MHMP) písemně informovat o chystané přeměně 
právnické osoby před učiněním právně závazného jednání vedoucího k přeměně právnické 
osoby a poskytnout mu veškerou související právní a ekonomickou dokumentaci a na 
vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další informace vztahující se k chystané 
přeměně, včetně případné udržitelnosti projektu dle Článku III. odst. 5. Pokud by v důsledku 
zamýšlené přeměny mělo dojít k zániku příjemce nebo ukončení projektu, pak je příjemce 
povinen před učiněním právně závazného jednání vedoucího k takové přeměně právnické 
osoby ukončit čerpání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.  

8.  V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen 
s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je 
oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a případně rozhodnout o vrácení 
poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit 
vyplacenou dotaci nebo její část ve lhůtě a způsobem, které stanoví poskytovatel. Zároveň 
je povinen oznámit insolvenčnímu správci nebo likvidátorovi příjemce, že přijal dotaci 
z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost ji vyúčtovat a případně vrátit. 

 
III. 

Vyúčtování grantu 

1. Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce předloží poskytovateli: 
a)  písemnou podrobnou zprávu o průběhu realizace projektu, včetně všech náležitostí 

požadovaných v článku I. přílohy č. 1 této smlouvy, 
b)  krátkou zprávu v elektronické podobě (např. dokumenty MS Word, MS Excel, PDF) 

v rozsahu 1-10 stran, která bude prezentovat výsledky projektu a kterou poskytovatel 
umístí na své webové stránky, 

c)  písemné závěrečné finanční vyúčtování realizace projektu ode dne schválení poskytnutí 
grantu Radou HMP, do termínu dle článku I. odst. 2 této smlouvy, včetně kopií všech 
příslušných účetních dokladů, vystavených na částku převyšující 2.000 Kč. Závěrečné 
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finanční vyúčtování bude zpracováno dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 k této 
smlouvě. 

Tyto doklady příjemce předloží OCP MHMP. 

2. Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce vrátí poskytovateli 
nepoužité přidělené finanční prostředky a zároveň předloží poskytovateli kopii dokladu 
o provedení této finanční operace.  

3. Zjistí-li příjemce v průběhu realizace projektu, že nebude možné projekt realizovat v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a v důsledku toho příjemce nevyčerpá přidělený grant v plné 
výši, sdělí tuto skutečnost poskytovateli, a to neprodleně a písemně. Příjemce nejpozději do 
31 dnů od tohoto zjištění vrátí poskytovateli nepoužité přidělené finanční prostředky, dále 
předloží požadované dokumenty podle odst. 1 tohoto článku. 

4. Finanční prostředky ve smyslu článku III. odst. 2 a 3 a ve smyslu článku IV. této smlouvy 
příjemce odvede na účet poskytovatele č. 5157998/6000, KS 558, jako variabilní symbol 
uvede příjemce své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná 
o fyzickou osobu. 

5. Změnu vlastnictví investičního majetku pořízeného nebo technicky zhodnoceného z grantu 

lze v průběhu 5 let od dosažení účelu dotace provést pouze s písemným souhlasem zástupce 
poskytovatele. V případě investiční dotace je příjemce povinen zajistit udržitelnost projektu 
po dobu 5 let. 

 

 
IV. 

Sankční ustanovení 
1. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem EU spočívající v neoprávněném použití či zadržení dotace je 

příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto 
porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech (dále 
jen „odvod“). V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli 
penále dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce při vrácení dotace uvede 
jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se 
jedná o fyzickou osobu.  

2. 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) za nepředání závěrečného finančního vyúčtování realizace projektu či závěrečné zprávy dle 
ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 0,01% z celkové 
výše dotace za každý započatý den prodlení s předáním až do doby jeho doručení sjednaným 
způsobem; 

b) nebude-li závěrečné finanční vyúčtování realizace projektu předáno řádně, nebude-li 

obsahovat požadované náležitosti nebo bude-li obsahovat nesrovnalosti, odvod až do výše 

10  % z celkové výše dotace; 

c) za nedodržení povinnosti publicity dle článku II. odst. 2 písm. g) smlouvy odvod až do výše 

10 % z celkové výše dotace;   

d) za porušení povinnosti dle článku II. odst. 2 písm. b) smlouvy odvod až do výše 10 % 

z celkové výše dotace; 

e) za neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem odvod až do výše 5 % z celkové výše 
dotace.  
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3. O konečné výši odvodu, je-li v této smlouvě stanoven procentním rozmezím, rozhodne na 
základě správního uvážení poskytovatel s přihlédnutím k intenzitě, rozsahu a dopadu 
porušení podmínek. 

4. Odvod za porušení rozpočtové kázně se dle ustanovení § 22 odst. 7 zákona o rozpočtových 
pravidlech neuloží, pokud jeho celková výše za všechna porušení rozpočtové kázně 
nepřesáhne 1 000 Kč. 

5. Zjistí-li poskytovatel, že příjemce porušil některou z výše uvedených podmínek, jejichž 
porušení považuje smlouva za méně závažné, vyzve příjemce v souladu s ustanovením § 22 
odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech k provedení opatření k nápravě, a za tímto účelem 
mu stanoví lhůtu. Provede-li příjemce řádně a včas stanovené opatření k nápravě, odpadá 
povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

6. Příjemci nevznikne povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, prokáže-li, že mu 
ve splnění podmínek dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Poskytovatel posoudí existenci 

tvrzené překážky a o závěrech svého posouzení příjemce bez zbytečného odkladu vyrozumí.   
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě porušení povinností 
vyplývajících pro příjemce z této smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí být doručena 
poskytovatelem příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a započne běžet dnem následujícím 
po dni doručení výpovědi příjemci. 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků, které se po jejich podepsání oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí 
této smlouvy. 

3. Informační povinnost poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 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. 5. 2018, je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 
uveřejněné na portálu hlavního města Prahy www.praha.eu, a to na adrese: 

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

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uveřejněna 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. Uveřejnění této smlouvy zajistí poskytovatel. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené poskytovatelem. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a její text.  

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 jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této 
smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 
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8. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti 
(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Příjemce současně 
prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci a pokud se tak stane, bude postupovat 

v souladu se Smlouvou. Příjemce dále prohlašuje, že nebyl v posledních 5 letech před 
podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem 
statutárního orgánu příjemce právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická 
osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu příjemce.  

9. 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 hlavního 
města Prahy usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum schválení>. 

10. Smlouva se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech s platností originálu. Příjemce 
obdrží jeden stejnopis a poskytovatel čtyři stejnopisy této smlouvy. 

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

zveřejnění v registru smluv nebo Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami (u smluv, které nepodléhají povinnosti zveřejnění v registru 
smluv). 

12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy (včetně 
příloh), která je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a smlouvu 
podepisují. 

 

V Praze dne ................... 
 

 

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

Za poskytovatele: 

 

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

Za příjemce: 
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Příloha č.1 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

I. 

Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy: 
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>  

 

Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy: 
K čl. II. smlouvy: 

<uvedení konkrétních ustanovení k čl. II. smlouvy> 

K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy: 
Pokud bude realizace projektu kompletně provedena třetí osobou (zhotovitel), pořídí příjemce 
písemný protokol o převzetí provedených prací potvrzený třetí osobou a příjemcem. Pokud 

budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol  
o dohledu potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii 

předán OCP MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně) 
OCP MHMP termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>. 

Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné 
konzultace> 

V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu průběžných zpráv> 

K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy: 
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu závěrečné zprávy> 

K čl. … smlouvy: 
<konkretizace dle konkrétního projektu> 
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Příloha č.1 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1) 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

I. 

Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy: 
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>  

 

Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy: 
K čl. II. smlouvy: 
V podpořeném projektu se příjemce zaměří na realizaci ekologických výukových programů 
(dále jen „EVP“), které splňují následující charakteristiku: 
Jedná se o výchovně vzdělávací lekci určenou pro skupinu dětí, nejčastěji školní třídu nebo 
organizovanou skupinu dětí pod vedením dospělého (dále jen „účastníci“), jejímž smyslem je 
obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným 
cílem EVP je zřetelný důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní hodnotové 
orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak 
prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové 
kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu 
slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody 
a krajiny). EVP probíhají v době školní výuky v doprovodu pedagoga, případně pro 
organizované skupiny dětí pod vedením dospělého i v jinou dobu v průběhu školního roku. 
EVP se realizují zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku 
ekologické výchovy apod. 
Příjemce provede EVP podle následujících podmínek: 
a) EVP budou realizovány pro <stanovení stupně nebo druhu školy a kolektivů dětí a mládeže, 

pro které jsou EVP určeny>.  

b) Příjemce z každého realizovaného EVP provede záznam, který bude obsahovat údaje 
potřebné pro vyplnění do vykazovací tabulky (příloha č. 4 k této smlouvě), tj. datum 

realizace programu, název programu, délka trvání programu (v hod.), místo realizace 
programu, příjemce programu včetně jeho adresy, ročník účastníků (např. 3.), počet 
účastníků, částka vybraná za jednoho účastníka, celková částka vybraná za všechny 
účastníky programu, jméno lektora (lektorů), a který bude potvrzen jménem a podpisem 

doprovázející dospělé osoby, nejčastěji zástupcem příslušné školy. Záznamem je např. 
příjmový pokladní doklad s výše uvedenými údaji. 

c) Minimální počet účastníků na EVP nesmí být nižší než 8 (neplatí v případě speciálních 
škol), maximální počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout 30. 

d) Minimální délka programu je 90 minut (resp. 2x45 minut), pro mateřské školy minimálně 
60 minut. Maximální délka je 6 hodin denně pro jednu skupinu. 

e) Výuková hodina pro účely vykazování trvá 60 minut (školní vyučovací hodina o délce 45 
minut odpovídá 0,75 výukové hodiny EVP). Do doby EVP není zahrnuta přestávka delší 
než 15 minut (přestávka na oběd, jiná výuka…). 

f) Každý účastník uhradí za účast na EVP příjemci poplatek stanovený příjemcem, minimálně 
však 10 Kč za 1 výukovou hodinu. 

g) Každý vykazovaný EVP musí být veden minimálně jedním lektorem, který absolvoval 
vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci EVP. 
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h) Dohodnutý rozsah projektu bude činit <počet účastníkohodin> účastníkohodin. 
(Účastníkohodina je jednotka, po kterou je jeden účastník přítomen jednu hodinu na 
vzdělávací akci. Celkový počet účastníkohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných 
hodin a počtu přítomných účastníků.) 

Příjemce předloží do jednoho měsíce po podpisu smlouvy v elektronické i písemné podobě 
poskytovateli pro účely naplnění databáze EVP na internetovém portálu MHMP seznam 
anotovaných vzdělávacích programů podle pokynů uvedených v příloze č. 3 k této smlouvě. Na 

vyžádání obdrží příjemce od pracovníků OCP MHMP vzorovou tabulku pro vyplnění výše 
uvedeného seznamu. 
 

K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy: 
Pokud bude realizace projektu provedena odbornou společností, pořídí příjemce písemný 
protokol o převzetí provedených prací potvrzený realizační společností a příjemcem. Pokud 

budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol o dohledu 

potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii předán OCP 
MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně) OCP MHMP 
termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>. 

Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné 
konzultace> 

V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu průběžných zpráv> 

 

K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy: 
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu závěrečné zprávy>, včetně vyplněné vykazovací tabulky realizovaných EVP dle přílohy 
č. 4 k této smlouvě. 

 

K čl. … smlouvy: 
<konkretizace dle konkrétního projektu> 
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Příloha č. 2 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

Závazný vzor finančního vyúčtování projektu 
 

GRANT  2019 
Číslo smlouvy:  Poskytnutá 

částka: 
 

Název projektu:  

Příjemce:  
Jméno 
oprávněného 
zástupce příjemce:  

 

Jméno, adresa a telefon osoby, která 
zpracovala vyúčtování projektu:  

 
 

 

Soupis účetních dokladů: 
Po-
řad. 
č.  

číslo 
účetního 
dokladu 

typ 
účetního 
dokladu 

datum 
vystavení 
dokladu 

účel výdaje částka hrazeno 
z grantu 

hrazeno 
z jiných 
zdrojů 

        

        

        

        

        

        

        

 

CELKEM     

 

K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:  

Tyto prostředky byly vráceny dne:  z účtu č.:  

 

SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU CELKEM  

 

Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto 
grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce. 
 

V ............................ dne ....................... 
 

Podpis příjemce nebo oprávněného zástupce příjemce a případně razítko příjemce: 
 

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

Příloha finančního vyúčtování projektu: 
1. Kopie všech příslušných účetních dokladů nad 2.000 Kč. 
2. Vzor vedení (tzn. kopie jedné strany) peněžního deníku nebo výpisu z účetního software  
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Příloha č. 3 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1) 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

Struktura seznamu - tabulky s přehledem nabízených EVP 

 

1) Seznam povinných položek v tabulce: 

• Název programu/kurzu  
• Popis programu/kurzu  

• Témata programu/kurzu  
• Cílová skupina programu/kurzu  

• Délka programu/kurzu  
• Termín-upřesnění  
• Místo konání  
• Doporučený počet účastníků  
• Cena  

• Pořadatel  
• Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa) 

Pozn.: Další případné položky v tabulce pro upřesnění programů jsou možné, 
nebudou však využity pro zobrazení v rámci aplikace EVP v Portálu ŽP hl. m. 

Prahy. 

 

2) Podrobný popis k jednotlivým položkám: 
 

Název programu/kurzu (typ text - krátký) 
Př.: „Vánoce na statku“ 

 

Popis programu/kurzu (typ text - dlouhý) 
Př.: „Nejdříve děti čeká pásmo koled a představení masek jednotlivých adventních 
postav, jejichž masky si děti vyzkouší. Děti si zkouší hrát na starý hudební nástroj-
fanfrnoch. Následují dílničky, při kterých si všechny děti vytvoří vánoční přáníčko, 
vyzkouší si zdobení perníčků, tvorbu svíček ze včelího vosku a tradiční vánoční 
pečivo.“ 

 

Témata programu/kurzu (typ text - dlouhý) 
Př.: „Zvyky a tradice Vánoc, zdobení perníčků, výroba svíček, ozdob a přáníček“ 

 

Cílová skupina programu/kurzu (typ výběr více typů z nabídky) 
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň): 
M = mateřská škola 

1 = první stupeň ZŠ 

2 = druhý stupeň ZŠ 

S = střední škola 

J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.) 
př. „M, 1“ 

 

Délka programu/kurzu (typ text - krátký) 
Např. v hodinách: „2 (2,5) h“ 

 

Termín-upřesnění (typ text – krátký) 



12 

Př. „školní rok 2019/2020“, „září – říjen 2019, duben – květen 2020“ apod. 
 

Místo konání (typ výběr z více možností z nabídky) 
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň): 
IS = interiér střediska či ekocentra  
IŠ = interiér školy  

T  = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.)  

AS = areál střediska - exteriér  
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …) 
př. „IS, IŠ“ 

 

Doporučený počet účastníků (typ text – krátký) 
= textově v podobě intervalu nejnižší možný počet účastníků - nejvyšší možný počet 
účastníků (příklad: „10 – 25“) 
 

Cena (typ text - krátký) 
Př. „100 (110) Kč“ 

 

Pořadatel (typ text - krátký) 
Př. „Spolek Sejdeme se v přírodě “ 

 

Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa) 

URL odkaz na domovskou stránku pořadatele, popř. přímou adresu na seznam EVP 

programů daného pořadatele 
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Příloha č. 4 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1) 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

 

Vzorová vykazovací tabulka       

Formulář EVP - V.1  v rámci realizace smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu 
 

Příjemce:  

IČO:  

Název projektu:  

 

A B C D E F G H I J K L M 

č. Datum 
(zahájení) 

Začátek 
v hod. 

Doba 
trvání 
v hod. 

Počet 
dnů 

trvání 

Název 
programu 

Místo 
realizace 

Typ Ročník Příjemce 
programu 

Počet 
účastníků 

Počet UH 
účast.x 
hodiny 

Lektor/ 
lektoři 

Instrukce pro 
vyplňování najdete  
na druhém listu 

                    

                          

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
CELKEM 

           

 

 

 

Podpis odpovědné osoby:  

Datum, razítko:  
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Doba trvání 
v hodinách 

Napište počet hodin trvání programu. Za hodinu se považuje doba přímého 
vzdělávání v délce trvání 60 minut. V případě délky trvání programu 45 minut, 
uvádějte délku trvání ve tvaru 0,75. Do políček tabulky uvádějte pouze čísla 
bez jakýchkoliv dalších symbolů a poznámek příp. intervalů, tak aby se 
s těmito čísly daly provádět potřebné matematické operace. 

Počet dnů trvání Uveďte počet dnů, ve kterých program proběhl.  

Název programu Název programu dle nabídky organizace  

Místo realizace Místo realizace uvádějte v podobě zkratky: 
 
IS = interiér střediska či ekocentra  
IŠ = interiér školy 
T = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.) 
AS = areál střediska - exteriér  
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …)  
 

Typ Uvádějte v podobě zkratky nebo číselného kódu: 
 
M = mateřská škola 
1 = první stupeň ZŠ 
2 = druhý stupeň ZŠ 
S = střední škola 
J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.) 

Ročník Uvádějte pouze číslo ročníku bez dělení na A, B, C ... Ročníky u mateřských 
škol neuvádějte. 

Příjemce programu Uveďte název a adresu instituce, pro kterou byl program realizován 

Počet účastníků Uveďte počet účastníků, kteří se zúčastnili programu a za které byl zaplacen 
účastnický poplatek. Počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout 30. 

Počet účastníků x 
hodin 

Vynásobte počet účastníků a délku trvání programu v hodinách (sloupec D x 
sloupec K). Toto proveďte u každého programu. Výsledný celkový počet 
"účastníkohodin" získáte sečtením vypočítaných účastníkohodin pro jednotlivé 
programy (součet hodnot ve sloupci "L"). 

Lektoři Napište jména lektorů, kteří realizovali program. Podmínkou je, aby alespoň 
jeden z nich absolvoval vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci 
EVP, a dále aby počet účastníků na jednoho lektora nebyl vyšší než 30. 

 



Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019 

Návrh 

1 

                  <PID SPISOVÉ SLUŽBY> 
  Stejnopis č. 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
 O POSKYTNUTÍ DOTACE 

č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/<rok trvání> 
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 (dále jen 

„správní řád“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

1. Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 110 01 

 zastoupené <jméno ředitele/ředitelky>, ředitelem/ředitelkou odboru ochrany prostředí 
MHMP 

 IČO:  00064581 

 DIČ:  CZ00064581 

 Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
  číslo účtu:  5157998/6000  

 kontaktní adresa: Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 

 (dále jen „poskytovatel“) 

a 

2. <název nebo jméno a příjmení žadatele> <sídlo/bydliště žadatele>  

 v zastoupení <jméno oprávněného zástupce právnické osoby>  

IČO/datum narození: <ič/datum narození> 

DIČ:  <dič> 

registrace: <číslo registrace> 

 

 Bankovní spojení:  <název banky> 

  číslo účtu:  <číslo účtu> 

 (dále jen „příjemce“)  

 
I.  

Předmět smlouvy 

1. Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum 

schválení> poskytnout příjemci účelově vázaný finanční příspěvek (dále jen „grant“ nebo 
„dotace“) ve výši <částka> Kč (slovy: <částka slovy> korun českých) na realizaci 
vybraného projektu "<název projektu>", <pořadové číslo projektu>/2019 (dále jen 
„projekt“ nebo „účel“). Projekt je součástí programu vyhlášeného v souladu s ustanovením 
§ 10c zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s názvem „Granty hlavního 
města Prahy - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. 
Prahy na rok 2019 schváleného usnesením Rady HMP č. 2704 ze dne 23. 10. 2018 (dále jen 
„Program“). 

2. Příjemce zahájí realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019 a dokončí jeho realizaci 

nejpozději k 31. 12. 2020.  
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3. Grant dle odst. 1 tohoto článku poukáže poskytovatel příjemci na jeho účet uvedený 
v záhlaví smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Celkový objem dotace 
je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

4. Příjemce prohlašuje, že grant přijímá, a zavazuje se využít jej výhradně k účelu dle čl. I. 
odst. 1 této smlouvy a v termínu dle čl. I. odst. 2 této smlouvy. 

5. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými a účinnými daňovými předpisy, zejména zákonem  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem 
a zákonem o rozpočtových pravidlech a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

6. Poskytnutí dotace kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU. Uvedený grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tj. v režimu de 
minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 nebo č. 1408/2013, ze dne 

18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis (Ústřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013) (Ustanovení odst. 6 se 

použije jen v případě grantů naplňujících znaky veřejné podpory a poskytovaných v režimu 
de minimis.) 

nebo Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU a uvedený grant nezakládá veřejnou podporu.  

 
II. 

Realizace projektu 

1. Příjemce zrealizuje projekt v rozsahu poskytnutého grantu a k účelu dle čl. I. této smlouvy 
v souladu s podmínkami Programu. Konkretizace podmínek realizace projektu je uvedena 
v článku I. přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příjemce je povinen:  
a) o vlastní realizaci projektu poskytovatele průběžně písemně informovat v termínech: 

31. 01. 2020 a <stanovení termínu dalších průběžných zpráv>; s první průběžnou 
informací o realizaci projektu příjemce předloží informaci o průběžném čerpání grantu, 

b) vykazovat poskytnutý grant odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ho k úhradě nákladů 
projektu dle této smlouvy vzniklých v termínu od poskytnutí dotace Zastupitelstvem 

HMP do 31. 12. 2020. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle citovaného zákona, jsou 

povinni vést ve vztahu k předmětu smlouvy daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné 
doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona o účetnictví, s výjimkou písm. f) předmětného ustanovení, a aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly vedeny analyticky a ve vztahu k dotaci (a takto označeny), 

c) při nakládání s poskytnutým grantem postupovat maximálně hospodárně a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy,  
d) předem projednat s poskytovatelem veškeré změny v projektu a vyžádat si předchozí 

písemné schválení těchto změn poskytovatelem, bez tohoto souhlasu nesmí příjemce 
změny v projektu realizovat,  

e) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provádět průběžnou a následnou kontrolu realizace projektu, na nějž 
byla dotace poskytnuta, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně 
výsledků, kterých bylo dosaženo; ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření 
použití dotace na projektu, na který byla dotace poskytnuta, a předložit poskytovateli 
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veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace, a to po dobu realizace účelu a dále 
po dobu 5 let po dosažení účelu, 

f) oznámit neprodleně, do 30 kalendářních dnů od vzniku skutečnosti a písemně 
poskytovateli změnu adresy, popř. sídla a dalších údajů uvedených v této smlouvě, 
dojde-li k těmto změnám v době od uzavření této smlouvy do úplného vyúčtování 
poskytnutého grantu,  

g) při realizaci projektu a po jeho skončení uvádět na všech propagačních materiálech 
souvisejících s realizací projektu, případně pořizovaných z prostředků dotace identifikaci 
poskytovatele a jeho logo jako poskytovatele dotace; použití loga se řídí podle 
grafického manuálu (https://praha.brandcloud.pro/), při použití loga v jakékoliv 
publikaci je potřeba tuto před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace a 
marketingu Magistrátu hl. m. Prahy. 

3.  Poskytnutím grantu není dotčena povinnost příjemce zajistit si veškerá příslušná stanoviska 
a povolení dotčených orgánů státní správy.  

4.  Veškeré informace vztahující se k poskytnutému grantu příjemce předkládá písemnou 
formou odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen 
„OCP MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. 

5.  Při veškeré komunikaci s poskytovatelem bude příjemce uvádět pořadové číslo projektu, 
stanovené v článku 1 odst. 1. 

6.  Příjemce se zavazuje 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. 

7.  Příjemce je povinen poskytovatele (OCP MHMP) písemně informovat o chystané přeměně 
právnické osoby před učiněním právně závazného jednání vedoucího k přeměně právnické 
osoby a poskytnout mu veškerou související právní a ekonomickou dokumentaci a na 
vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další informace vztahující se k chystané 
přeměně, včetně případné udržitelnosti projektu dle Článku III. odst. 5. Pokud by v důsledku 
zamýšlené přeměny mělo dojít k zániku příjemce nebo ukončení projektu, pak je příjemce 
povinen před učiněním právně závazného jednání vedoucího k takové přeměně právnické 
osoby ukončit čerpání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.  

8.  V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen 
s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je 

oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a případně rozhodnout o vrácení 
poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit 
vyplacenou dotaci nebo její část ve lhůtě a způsobem, které stanoví poskytovatel. Zároveň 
je povinen oznámit insolvenčnímu správci nebo likvidátorovi příjemce, že přijal dotaci 
z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost ji vyúčtovat a případně vrátit. 

 
III. 

Vyúčtování grantu 

1. Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce předloží poskytovateli: 
a)  písemnou podrobnou zprávu o průběhu realizace projektu, včetně všech náležitostí 

požadovaných v článku I. přílohy č. 1 této smlouvy, 
b)  krátkou zprávu v elektronické podobě (např. dokumenty MS Word, MS Excel, PDF) 

v rozsahu 1-10 stran, která bude prezentovat výsledky projektu a kterou poskytovatel 
umístí na své webové stránky, 
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c)  písemné závěrečné finanční vyúčtování realizace projektu ode dne schválení poskytnutí 
grantu Zastupitelstvem HMP, do termínu dle článku I. odst. 2 této smlouvy, včetně kopií 
všech příslušných účetních dokladů, vystavených na částku převyšující 2.000 Kč. 
Závěrečné finanční vyúčtování bude zpracováno dle závazného vzoru, který je přílohou 
č. 2 k této smlouvě. 

Tyto doklady příjemce předloží OCP MHMP. 

2. Nejpozději do 31 dnů od dokončení realizace projektu příjemce vrátí poskytovateli 
nepoužité přidělené finanční prostředky a zároveň předloží poskytovateli kopii dokladu 
o provedení této finanční operace.  

3. Zjistí-li příjemce v průběhu realizace projektu, že nebude možné projekt realizovat v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a v důsledku toho příjemce nevyčerpá přidělený grant v plné 
výši, sdělí tuto skutečnost poskytovateli, a to neprodleně a písemně. Příjemce nejpozději do 
31 dnů od tohoto zjištění vrátí poskytovateli nepoužité přidělené finanční prostředky, dále 
předloží požadované dokumenty podle odst. 1 tohoto článku. 

4. Finanční prostředky ve smyslu článku III. odst. 2 a 3 a ve smyslu článku IV. této smlouvy 
příjemce odvede na účet poskytovatele č. 5157998/6000, KS 558, jako variabilní symbol 
uvede příjemce své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná 
o fyzickou osobu. 

5. Změnu vlastnictví investičního majetku pořízeného nebo technicky zhodnoceného z grantu 

lze v průběhu 5 let od dosažení účelu dotace provést pouze s písemným souhlasem zástupce 
poskytovatele. V případě investiční dotace je příjemce povinen zajistit udržitelnost projektu 
po dobu 5 let. 

 

 
IV. 

Sankční ustanovení 
1. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem EU spočívající v neoprávněném použití či zadržení dotace je 

příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto 
porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech (dále 
jen „odvod“). V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli 
penále dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce při vrácení dotace uvede 
jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se 
jedná o fyzickou osobu.  

2. 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) za nepředání závěrečného finančního vyúčtování realizace projektu či závěrečné zprávy dle 
ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 0,01% z celkové 
výše dotace za každý započatý den prodlení s předáním až do doby jeho doručení sjednaným 
způsobem; 

b) nebude-li závěrečné finanční vyúčtování realizace projektu předáno řádně, nebude-li 

obsahovat požadované náležitosti nebo bude-li obsahovat nesrovnalosti, odvod až do výše 

10  % z celkové výše dotace; 

c) za nedodržení povinnosti publicity dle článku II. odst. 2 písm. g) smlouvy odvod až do výše 

10 % z celkové výše dotace;   

d) za porušení povinnosti dle článku II. odst. 2 písm. b) smlouvy odvod až do výše 10 % 

z celkové výše dotace; 
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e) za neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem odvod až do výše 5 % z celkové výše 
dotace.  

3. O konečné výši odvodu, je-li v této smlouvě stanoven procentním rozmezím, rozhodne na 
základě správního uvážení poskytovatel s přihlédnutím k intenzitě, rozsahu a dopadu 
porušení podmínek. 

4. Odvod za porušení rozpočtové kázně se dle ustanovení § 22 odst. 7 zákona o rozpočtových 
pravidlech neuloží, pokud jeho celková výše za všechna porušení rozpočtové kázně 
nepřesáhne 1 000 Kč. 

5. Zjistí-li poskytovatel, že příjemce porušil některou z výše uvedených podmínek, jejichž 
porušení považuje smlouva za méně závažné, vyzve příjemce v souladu s ustanovením § 22 
odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech k provedení opatření k nápravě, a za tímto účelem 
mu stanoví lhůtu. Provede-li příjemce řádně a včas stanovené opatření k nápravě, odpadá 
povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

6. Příjemci nevznikne povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, prokáže-li, že mu 
ve splnění podmínek dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Poskytovatel posoudí existenci 

tvrzené překážky a o závěrech svého posouzení příjemce bez zbytečného odkladu vyrozumí.   
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě porušení povinností 
vyplývajících pro příjemce z této smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí být doručena 
poskytovatelem příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a započne běžet dnem následujícím 
po dni doručení výpovědi příjemci. 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků, které se po jejich podepsání oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí 
této smlouvy. 

3. Informační povinnost poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 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. 5. 2018, je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 
uveřejněné na portálu hlavního města Prahy www.praha.eu, a to na adrese: 

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

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uveřejněna 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. Uveřejnění této smlouvy zajistí poskytovatel. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené poskytovatelem. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a její text.  

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 jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této 
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smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 

8. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti 
(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Příjemce současně 
prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci a pokud se tak stane, bude postupovat 

v souladu se Smlouvou. Příjemce dále prohlašuje, že nebyl v posledních 5 letech před 
podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem 
statutárního orgánu příjemce právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická 
osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu příjemce.  

9. 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 schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením č. <č. usnesení> ze dne <datum schválení>. 

10. Smlouva se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech s platností originálu. Příjemce 
obdrží jeden stejnopis a poskytovatel čtyři stejnopisy této smlouvy. 

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

zveřejnění v registru smluv nebo Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami (u smluv, které nepodléhají povinnosti zveřejnění v registru 
smluv). 

12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy (včetně 
příloh), která je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a smlouvu 
podepisují. 

 

V Praze dne ................... 
 

 

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

Za poskytovatele: 

 

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

Za příjemce: 
  

  



7 

Příloha č.1 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

I. 

Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy: 
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>  

 

Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy: 
K čl. II. smlouvy: 

<uvedení konkrétních ustanovení k čl. II. smlouvy> 

K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy: 
Pokud bude realizace projektu kompletně provedena třetí osobou (zhotovitel), pořídí příjemce 
písemný protokol o převzetí provedených prací potvrzený třetí osobou a příjemcem. Pokud 

budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol  
o dohledu potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii 

předán OCP MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně) 
OCP MHMP termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>. 

Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné 
konzultace> 

V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu průběžných zpráv> 

K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy: 
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu závěrečné zprávy> 

K čl. … smlouvy: 
<konkretizace dle konkrétního projektu> 
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Příloha č.1 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1) 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

I. 

Bližší vymezení podmínek realizace projektu dle čl. II. odst. 1 smlouvy: 
Grant je přidělován na realizaci <uvedení bližší specifikace, na co je grant určen>  

 

Konkretizace jednotlivých ustanovení smlouvy: 
K čl. II. smlouvy: 
V podpořeném projektu se příjemce zaměří na realizaci ekologických výukových programů 
(dále jen „EVP“), které splňují následující charakteristiku: 
Jedná se o výchovně vzdělávací lekci určenou pro skupinu dětí, nejčastěji školní třídu nebo 
organizovanou skupinu dětí pod vedením dospělého (dále jen „účastníci“), jejímž smyslem je 
obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným 
cílem EVP je zřetelný důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní hodnotové 
orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak 
prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové 
kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu 
slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody 
a krajiny). EVP probíhají v době školní výuky v doprovodu pedagoga, případně pro 
organizované skupiny dětí pod vedením dospělého i v jinou dobu v průběhu školního roku. 
EVP se realizují zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku 
ekologické výchovy apod. 
Příjemce provede EVP podle následujících podmínek: 
a) EVP budou realizovány pro <stanovení stupně nebo druhu školy a kolektivů dětí a mládeže, 

pro které jsou EVP určeny>.  

b) Příjemce z každého realizovaného EVP provede záznam, který bude obsahovat údaje 
potřebné pro vyplnění do vykazovací tabulky (příloha č. 4 k této smlouvě), tj. datum 

realizace programu, název programu, délka trvání programu (v hod.), místo realizace 
programu, příjemce programu včetně jeho adresy, ročník účastníků (např. 3.), počet 
účastníků, částka vybraná za jednoho účastníka, celková částka vybraná za všechny 
účastníky programu, jméno lektora (lektorů), a který bude potvrzen jménem a podpisem 

doprovázející dospělé osoby, nejčastěji zástupcem příslušné školy. Záznamem je např. 
příjmový pokladní doklad s výše uvedenými údaji. 

c) Minimální počet účastníků na EVP nesmí být nižší než 8 (neplatí v případě speciálních 
škol), maximální počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout 30. 

d) Minimální délka programu je 90 minut (resp. 2x45 minut), pro mateřské školy minimálně 
60 minut. Maximální délka je 6 hodin denně pro jednu skupinu. 

e) Výuková hodina pro účely vykazování trvá 60 minut (školní vyučovací hodina o délce 45 
minut odpovídá 0,75 výukové hodiny EVP). Do doby EVP není zahrnuta přestávka delší 
než 15 minut (přestávka na oběd, jiná výuka…). 

f) Každý účastník uhradí za účast na EVP příjemci poplatek stanovený příjemcem, minimálně 
však 10 Kč za 1 výukovou hodinu. 

g) Každý vykazovaný EVP musí být veden minimálně jedním lektorem, který absolvoval 
vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci EVP. 
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h) Dohodnutý rozsah projektu bude činit <počet účastníkohodin> účastníkohodin. 
(Účastníkohodina je jednotka, po kterou je jeden účastník přítomen jednu hodinu na 
vzdělávací akci. Celkový počet účastníkohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných 
hodin a počtu přítomných účastníků.) 

Příjemce předloží do jednoho měsíce po podpisu smlouvy v elektronické i písemné podobě 
poskytovateli pro účely naplnění databáze EVP na internetovém portálu MHMP seznam 
anotovaných vzdělávacích programů podle pokynů uvedených v příloze č. 3 k této smlouvě. Na 

vyžádání obdrží příjemce od pracovníků OCP MHMP vzorovou tabulku pro vyplnění výše 
uvedeného seznamu. 
 

K čl. II. odst. 2 písm. a) a odst. 5 smlouvy: 
Pokud bude realizace projektu provedena odbornou společností, pořídí příjemce písemný 
protokol o převzetí provedených prací potvrzený realizační společností a příjemcem. Pokud 

budou práce provedeny pod odborným dohledem, pořídí příjemce písemný protokol o dohledu 

potvrzený odborným dohledem a příjemcem. Tento protokol bude následně v kopii předán OCP 
MHMP. Příjemce oznámí minimálně 14 dní předem e-mailem (nebo písemně) OCP MHMP 
termín dokončení realizace <celého projektu nebo specifikace části projektu>. 

Příjemce bude realizaci projektu průběžně konzultovat s <stanovení osob pro průběžné 
konzultace> 

V rámci průběžných zpráv o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu průběžných zpráv> 

 

K čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy: 
V rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu předloží příjemce OCP MHMP <specifikace 

obsahu závěrečné zprávy>, včetně vyplněné vykazovací tabulky realizovaných EVP dle přílohy 
č. 4 k této smlouvě. 

 

K čl. … smlouvy: 
<konkretizace dle konkrétního projektu> 
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Příloha č. 2 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

Závazný vzor finančního vyúčtování projektu 
 

GRANT  2019 
Číslo smlouvy:  Poskytnutá 

částka: 
 

Název projektu:  

Příjemce:  
Jméno 
oprávněného 
zástupce příjemce:  

 

Jméno, adresa a telefon osoby, která 
zpracovala vyúčtování projektu:  

 
 

 

Soupis účetních dokladů: 
Po-
řad. 
č.  

číslo 
účetního 
dokladu 

typ 
účetního 
dokladu 

datum 
vystavení 
dokladu 

účel výdaje částka hrazeno 
z grantu 

hrazeno 
z jiných 
zdrojů 

        

        

        

        

        

        

        

 

CELKEM     

 

K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:  

Tyto prostředky byly vráceny dne:  z účtu č.:  

 

SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU CELKEM  

 

Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto 
grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce. 
 

V ............................ dne ....................... 
 

Podpis příjemce nebo oprávněného zástupce příjemce a případně razítko příjemce: 
 

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

Příloha finančního vyúčtování projektu: 
1. Kopie všech příslušných účetních dokladů nad 2.000 Kč. 
2. Vzor vedení (tzn. kopie jedné strany) peněžního deníku nebo výpisu z účetního software  
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Příloha č. 3 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1) 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

Struktura seznamu - tabulky s přehledem nabízených EVP 

 

1) Seznam povinných položek v tabulce: 

• Název programu/kurzu  
• Popis programu/kurzu  

• Témata programu/kurzu  
• Cílová skupina programu/kurzu  

• Délka programu/kurzu  
• Termín-upřesnění  
• Místo konání  
• Doporučený počet účastníků  
• Cena  

• Pořadatel  
• Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa) 

Pozn.: Další případné položky v tabulce pro upřesnění programů jsou možné, 
nebudou však využity pro zobrazení v rámci aplikace EVP v Portálu ŽP hl. m. 

Prahy. 

 

2) Podrobný popis k jednotlivým položkám: 
 

Název programu/kurzu (typ text - krátký) 
Př.: „Vánoce na statku“ 

 

Popis programu/kurzu (typ text - dlouhý) 
Př.: „Nejdříve děti čeká pásmo koled a představení masek jednotlivých adventních 
postav, jejichž masky si děti vyzkouší. Děti si zkouší hrát na starý hudební nástroj-
fanfrnoch. Následují dílničky, při kterých si všechny děti vytvoří vánoční přáníčko, 
vyzkouší si zdobení perníčků, tvorbu svíček ze včelího vosku a tradiční vánoční 
pečivo.“ 

 

Témata programu/kurzu (typ text - dlouhý) 
Př.: „Zvyky a tradice Vánoc, zdobení perníčků, výroba svíček, ozdob a přáníček“ 

 

Cílová skupina programu/kurzu (typ výběr více typů z nabídky) 
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň): 
M = mateřská škola 

1 = první stupeň ZŠ 

2 = druhý stupeň ZŠ 

S = střední škola 

J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.) 
př. „M, 1“ 

 

Délka programu/kurzu (typ text - krátký) 
Např. v hodinách: „2 (2,5) h“ 

 

Termín-upřesnění (typ text – krátký) 
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Př. „školní rok 2019/2020“, „září – říjen 2019, duben – květen 2020“ apod. 
 

Místo konání (typ výběr z více možností z nabídky) 
Ve zdrojovém souboru uváděno kódem (oddělení čárkou, může být více zároveň): 
IS = interiér střediska či ekocentra  
IŠ = interiér školy  

T  = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.)  

AS = areál střediska - exteriér  
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …) 
př. „IS, IŠ“ 

 

Doporučený počet účastníků (typ text – krátký) 
= textově v podobě intervalu nejnižší možný počet účastníků - nejvyšší možný počet 
účastníků (příklad: „10 – 25“) 
 

Cena (typ text - krátký) 
Př. „100 (110) Kč“ 

 

Pořadatel (typ text - krátký) 
Př. „Spolek Sejdeme se v přírodě “ 

 

Odkaz na domovské stránky pořadatele (URL adresa) 

URL odkaz na domovskou stránku pořadatele, popř. přímou adresu na seznam EVP 

programů daného pořadatele 
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Příloha č. 4 (platí pouze pro tematickou oblast VI.1) 
ke smlouvě č. DOT/54/12/<číslo smlouvy>/2019 

 

 

Vzorová vykazovací tabulka       

Formulář EVP - V.1  v rámci realizace smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu 
 

Příjemce:  

IČO:  

Název projektu:  

 

A B C D E F G H I J K L M 

č. Datum 
(zahájení) 

Začátek 
v hod. 

Doba 
trvání 
v hod. 

Počet 
dnů 

trvání 

Název 
programu 

Místo 
realizace 

Typ Ročník Příjemce 
programu 

Počet 
účastníků 

Počet UH 
účast.x 
hodiny 

Lektor/ 
lektoři 

Instrukce pro 
vyplňování najdete  
na druhém listu 

                    

                          

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
CELKEM 

           

 

 

 

Podpis odpovědné osoby:  

Datum, razítko:  
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Doba trvání 
v hodinách 

Napište počet hodin trvání programu. Za hodinu se považuje doba přímého 
vzdělávání v délce trvání 60 minut. V případě délky trvání programu 45 minut, 
uvádějte délku trvání ve tvaru 0,75. Do políček tabulky uvádějte pouze čísla 
bez jakýchkoliv dalších symbolů a poznámek příp. intervalů, tak aby se 
s těmito čísly daly provádět potřebné matematické operace. 

Počet dnů trvání Uveďte počet dnů, ve kterých program proběhl.  

Název programu Název programu dle nabídky organizace  

Místo realizace Místo realizace uvádějte v podobě zkratky: 
 
IS = interiér střediska či ekocentra  
IŠ = interiér školy 
T = terén (exteriér mimo areál střediska a školy - les, louka, rybník apod.) 
AS = areál střediska - exteriér  
AŠ = areál školy – exteriér (školní zahrada, venkovní učebna, …)  
 

Typ Uvádějte v podobě zkratky nebo číselného kódu: 
 
M = mateřská škola 
1 = první stupeň ZŠ 
2 = druhý stupeň ZŠ 
S = střední škola 
J = jiná organizovaná skupina (kroužek, oddíl, školní družina apod.) 

Ročník Uvádějte pouze číslo ročníku bez dělení na A, B, C ... Ročníky u mateřských 
škol neuvádějte. 

Příjemce programu Uveďte název a adresu instituce, pro kterou byl program realizován 

Počet účastníků Uveďte počet účastníků, kteří se zúčastnili programu a za které byl zaplacen 
účastnický poplatek. Počet účastníků na jednoho lektora nesmí přesáhnout 30. 

Počet účastníků x 
hodin 

Vynásobte počet účastníků a délku trvání programu v hodinách (sloupec D x 
sloupec K). Toto proveďte u každého programu. Výsledný celkový počet 
"účastníkohodin" získáte sečtením vypočítaných účastníkohodin pro jednotlivé 
programy (součet hodnot ve sloupci "L"). 

Lektoři Napište jména lektorů, kteří realizovali program. Podmínkou je, aby alespoň 
jeden z nich absolvoval vzdělávací seminář zaměřený na přípravu a realizaci 
EVP, a dále aby počet účastníků na jednoho lektora nebyl vyšší než 30. 

 



Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

OCP MHMP 0095405000000 granty životního prostředí 115 0254 -2 295,00

Gymnázium 
Čakovice, Praha 9, 
nám. 25. března 100 0091651000265

grant životního prostředí - 
Učíme se rádi venku 115 0416 70,00

C e l k e m -2 225,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

OCP MHMP 00000 Granty v oblasti ŽP 2019 116 0254 2 225,00

C e l k e m 2 225,00

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce Úprava celkových 
nákladů  (v tis. Kč)

3121

Úprava 
rozpočtu        
(v tis. Kč)

UZ ORJODPA

3799

UZ ORJ

Úprava 
rozpočtu        
(v tis. Kč)

2 225,00



Příloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 940 ze dne 20. 5. 2019

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

OCP MHMP granty životního prostředí 115 0254 -450,00

C e l k e m -450,00

                 III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha 13 0091628000013

Fakultní mateřská škola 
SLUNÍČKO POD 
STŘECHOU při Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy, 
Praha 13, Mohylová 1964 

Šetřím, šetříš, šetříme, 
přírodu tím chráníme. 6330 5347 115 0216 40,00

Praha 13 0091628000013

Mateřská škola ZAHRÁDKA, 
Praha 13, Husníkova 2076

Zahrada plná plodů a 
radosti 6330 5347 115 0216 40,00

Praha 12 0091628000012

Základní škola T.G. 
Masaryka v Praze 12

Zahrada u pavilonku a 

stojany na kola u hlavni 

budovy ZŠ T.G. Masaryka 
v Praze 12 6330 5347 115 0216 120,00

Praha 13 0091628000013

Základní škola, Praha 13, 
Klausova 2450

ZŠ KLAUSOVA - 
„ZELENÁ UČEBNA“ 6330 5347 115 0216 150,00

Praha 13 0091628000013

Základní škola, Praha 13, 
Klausova 2450

ZŠ KLAUSOVA – 
SADOVÉ ÚPRAVY K 
PROJEKTU „VEŘEJNÁ 
ZELEŇ“ 6330 5347 115 0216 100,00

C e l k e m 450,00

Číslo akce

0095405000000

Číslo akce

ORJ

Úprava 
rozpočtu       
(v tis. Kč)

UZ ORJ

Úprava 
rozpočtu         
(v tis. Kč)

Návrh

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

Městská část Žadatel                               
(PO zřízená MČ) Účel / Název akce ODPA POL

3799

Odbor/ 

Organizace
Účel / Název akce ODPA UZ
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Důvodová zpráva 
 

Materiál je předkládán na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2704 ze dne 23. 10. 2018, 

kterým byl vyhlášen program dle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem 

Granty hlavního města Prahy - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 

prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020), dále jen „Program“. 

 

Program má za účel podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech: 

I. Veřejná zeleň. 

II. Zelené učebny. 

III. Ochrana přírody. 

IV. Ekologická výchova. 

V. Specifické projekty. 

VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy 

VII. Adaptace na klimatickou změnu. 

 

Hlavnímu městu Praze bylo předloženo celkem 222 žádostí o dotaci od 128 různých žadatelů. 

Celková suma požadovaných finančních prostředků činila 76.660.658 Kč. 

Předložené žádosti byly hodnoceny odbornými pracovníky odboru ochrany prostředí Magistrátu 

hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“). Pracovníci odboru OCP MHMP také provedli 

posouzení formálních náležitostí žádostí o grant. Výsledky hodnocení a posouzení byly 

předloženy Komisi Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (dále jen 

„komise“). Komise byla zřízena a její členové byli jmenováni usnesením Rady hl. m. Prahy č. 82 

ze dne 28. 1. 2019. 

Zasedání komise proběhlo dne 14. 3. 2019. Návrhy a doporučení komise jsou uvedeny v zápise, 

který je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. 

Na základě jednání komise je Radě hl. m. Prahy resp. Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučeno 

schválit v rámci Programu celkem 173 projektů od 96 žadatelských subjektů částkou ve výši 

44,88 mil. Kč. Všechny tyto žádosti splnily formální náležitosti požadované hl. m. Prahou ve 

vyhlášených podmínkách Programu a § 10a odst. 3 zákona (příloha č. 2 této důvodové zprávy). 

Celkem jsou předloženy Radě HMP ke schválení, resp. odsouhlasení tyto projekty: 

a) 45 projektů - komise navrhla ke schválení s malým snížením - max. 10 % z požadované 

částky. Jedná se zejména o projekty, které získaly nejvíce bodů při bodovém hodnocení od 

odborného posuzovatele, jsou zcela konkrétní a propracované, a u nichž je reálný předpoklad, 

že budou realizovány kvalitně. 

b) 72 projektů - komise doporučuje snížit částku požadovanou žadatelem v rozsahu o 11-30 % 

tak, aby bylo možné z přidělených prostředků dosáhnout realizace hlavní části projektu, 

v některých případech nebyly schváleny některé menší části projektu nebo komise shledala, že 

v některých částech projektů je možno postupovat hospodárněji. 

c) 56 projektů - komise doporučuje snížit částku požadovanou žadatelem v rozsahu o 31-79 % 

neboť nebyly schváleny některé dílčí části projektu, komise shledala požadovanou částku 

neúměrně vysokou, u projektů je možnost jejich realizaci rozdělit na etapy nebo je možné při 

zvýšeném úsilí získat finanční prostředky od dalších subjektů apod. 

Při hodnocení a výběru jednotlivých projektů byl kladen důraz především na konkrétnost 

výsledků a kvalitu zpracování daného projektu, jeho realizovatelnost a zohledněny byly 

i dosavadní výsledky činnosti žadatelů, vše na základě stanovených hodnotících kritérií. 

Z pohledu právní formy žadatelů je převážně je navrženo poskytnutí dotace spolkům a jejich 

složkám (100x – 55 % z celkové částky 44,88 mil. Kč), dále obecně prospěšným společnostem 
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(18x – 14 % z celkové částky), ústavům (9x – 9 % z celkové částky), společnostem s ručením 

omezeným (9x – 5 % z celkové částky), fyzickým osobám podnikajícím (9x – 4 % z celkové 

částky), vysokým školám (8x – 5 % z celkové částky), příspěvkovým organizacím (6x – 1 % 

z celkové částky) a fyzickým osobám nepodnikajícím (5x – 2 % z celkové částky). Čtyřikrát je 

navržena podpora církevní právnické osobě, dvakrát nestátní mateřské škole a jednou akciové 

společnosti, družstvu a veřejné výzkumné instituci. 

Projekty byly předem odborně posouzeny a zhodnoceny odborníky z řad zástupců 5 oddělení 

odboru OCP MHMP. 

Žadatelé přihlásili nejvíce projektů do tematické oblasti IV. Ekologická výchova (79 žádostí), 

dále potom do tematických oblastí VII. Adaptace na klimatickou změnu (39 žádostí), 

V. Specifické projekty (26 žádostí), I. Veřejná zeleň (22 žádostí), III. Ochrana přírody (21 

žádostí) a VI. Výukové a vzdělávací projekty pro školy (19 žádostí). Do tematické oblasti II. 

Zelené učebny bylo přihlášeno nejméně žádostí (16). 

 

Tematická oblast 

Počet 

podaných 

žádostí 

Počet 

podaných 

žádostí 

formálně 

správných 

Počet žádostí 

navržených k 

přidělení 

Navrženo 

k přidělení 

 (v tis. Kč) 

I. Veřejná zeleň 22 19 18 3 751 

II. Zelené učebny 16 15 10 2 350 

III. Ochrana přírody 21 20 19 3 811 

IV. Ekologická výchova 79 78 62 14 460 

V. Specifické projekty 26 23 21 5 303 

VI. Výukové a vzdělávací 

programy pro školy 19 19 18 8 655 

VII. Adaptace na 

klimatickou změnu  39 31 25 6 550 

Celkem 222 205 173 44 880 

 

Komise na základě vyhodnocení předložených žádostí, a včetně dodatečného vyřazení jedné 

žádosti z důvodů nesplnění formálních náležitostí Programu, předkládá Radě HMP, resp. 

Zastupitelstvu HMP ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků v celkové výši 

44.880.000 Kč v rámci grantové podpory v roce 2019, a to pro celkem 173 žádostí.  

Dle podmínek vyhlášeného Programu je stanoven horní limit pro jeden projekt na 450 tis. Kč 

(výjimkou je tematická oblast VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy, kde byl horní limit 

stanoven na 900 tis. Kč pro jeden projekt), přičemž jednotliví žadatelé mohou podat maximálně 

4 různé žádosti o grant v jednotlivém grantovém programu. 

Projekty předkládané ke schválení nezakládají veřejnou podporu ve smyslu Čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. Projekty nenarušují hospodářskou soutěž a neovlivňují obchod mezi 

členskými státy EU, a dále většina projektů směřuje na vzdělávání dětí a mládeže a obyvatel hl. 

m. Prahy. Výjimkou jsou projekty č. 182, 187, 188, 190 a 191 zařazené do tematických oblastí 

I. Veřejná zeleň a V. Specifické projekty, které naplňují znaky veřejné podpory a budou proto 

přiděleny v režimu "de minimis". 
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Pokud by pro některý z projektů byly finanční prostředky poskytnuty v režimu "de minimis" a 

pokud by schválená částka v režimu "de minimis" ke dni podpisu dotační smlouvy znamenala 

u tohoto žadatele překročení celkové možné výše podpory "de minimis", budou finanční 

prostředky poskytnuty pouze do této výše. 

Rada HMP podle § 68 odst. 2. písm. l) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování dotací nepřesahujících 200.000 Kč v jednotlivých 

případech. Z tohoto důvodu je předkládán Radě HMP návrh na poskytnutí dotací hl. m. Prahy v 

Programu žadatelům uvedeným v příloze č. 1 v celkové hodnotě 8.504.000 Kč z rozpočtu hl. m. 

Prahy pro rok 2019 z kapitoly 0254, § 3799. Dále je navrženo navýšení příspěvku zřizovatele 

příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou (příloha č. 3 usnesení) v celkové výši 70.000 Kč na 

vrub kap. 0254, § 3799. 

Současně je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na nevyhovění žádostem, které nesplnily 

formální náležitosti Programu (příloha č. 5 návrhu usnesení). Žádosti, kterým nebylo vyhověno 

z důvodu nízkého bodového ohodnocení, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 usnesení. 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je podle § 59 odst. 3 písm. h) výše citovaného zákona o hlavním 

městě Praze vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 200.000 Kč. Příloha č. 2 tohoto 

usnesení obsahuje návrh na poskytnutí účelové dotace nad 200.000 Kč pro rok 2019 z rozpočtu 

hl. m. Prahy z kapitoly 0254, § 3799, žadatelům v celkové výši 35.856.000 Kč. V příloze č. 4 je 

potom uveden návrh na poskytnutí dotací městským částem hl. m. Prahy ve výši 450.000 Kč 

určené příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městskými částmi hl. m. Prahy. Finanční 

prostředky na realizaci projektů budou uvolněny pro tyto městské části také až na základě 

usnesení Zastupitelstva. Městská část potom zajistí poskytnutí finančních prostředků 

konkrétnímu žadateli. 

Tematická oblast II. Zelené učebny, která je zaměřena na podporu vytváření zelených učeben 

u různých vzdělávacích zařízení (především u škol - MŠ, ZŠ, SŠ), a dále tematické podoblasti: 

I.2. Zlepšení stavu prostředí obytného území, II.2. Ochrana a rozvoj vodstva na území hl. m. 

Prahy, VII.2. Adaptační opatření v Praze a VII.3. Rozvoj udržitelné mobility v Praze, umožňují 

dle vyhlášení Programu realizaci investičních projektů. Jako investiční byly z projektů 

navržených na přidělení dotace vyhodnoceny projekty s pořadovými čísly 64, 65, 143, 145, 175, 

178 a 195, a částečně projekty s pořadovými čísly 41 a 77, kde je přesně stanoveno, jaká částka 

je určena na investici a jaká částka je neinvestiční. Podporu pro tyto projekty je tedy navrženo 

schválit jako investiční dotaci. 

Výbor pro životní prostředí ZHMP si návrh grantové komise na přidělení grantů k dalšímu 

projednání nevyžádal. 

Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, který je navržen ke schválení Radě 

HMP, je přílohou č. 6 k usnesení. Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, 

který je navržen ke schválení Zastupitelstvu HMP, je potom přílohou č. 7 k usnesení.  

 

 

Tato důvodová zpráva je určená i pro návrh usnesení Zastupitelstva HMP. 

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

Příloha č. 1 – zápis z jednání Komisi Rady HMP pro udělování grantů v oblasti ŽP ze dne 18. 3. 2019 

Příloha č. 2 – text vyhlášení grantového programu pro rok 2019 (příloha č. 1 k usnesení Rady HMP 

č. 2704 ze dne 23. 10. 2018) 

Příloha č. 3 – návrh usnesení Zastupitelstva HMP 
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