
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1075 
ze dne  16.5.2017 

k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  udělení grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které nepřesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 1.930.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy č. 
2 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) s 
tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům uvedeným v 
příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů 
překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  udělení grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které nepřesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 1.130.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty) a dle přílohy 
č. 5 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) 

3.  seznam vyřazených žádostí o grant hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které nesplnily podmínky stanovené v Zásadách pro 
poskytování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty) a dle 
přílohy č. 7 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských 
společností) 

4.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 
8 tohoto usnesení 

5.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu movité 
kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl.m. Prahy dle 
přílohy č. 9 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s udělením grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 42.570.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 10 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy 
č. 11 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a 
dle přílohy č. 12 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) 
s tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům uvedeným v 
příloze č. 10, č. 11 a č. 12 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů 



překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  s udělením grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 13.870.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 13 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy 
č. 14 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a 
dle přílohy č. 15 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) 

I I I .   n e s o u h l a s í  

s udělením grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, který přesahuje částku 200.000 Kč v celkové výši 500.000 Kč z 
běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 na 
objekt vedený pod č. 114 (ostatní památkově chráněné objekty), který je součástí přílohy 
č. 10 tohoto usnesení z důvodu nesplnění podmínek uvedených v článku IV. bod 7 
Zásad pro poskytování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v 
roce 2017 - nadhodnocení stavebních prací 

I V .   u k l á d á  

1.  radnímu Wolfovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na udělení grantů hl.m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů vybraných v roce 2017 dle 
bodu II. tohoto usnesení a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace - grantu hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 dle bodu I.4. a I.5. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 

2.  podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantů hl.m. 
Prahy dle bodu I.1. a dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 



3.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy podepsat veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantů hl.m. Prahy dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 26.6.2017 

2.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - 
grantu hl.m. Prahy dle bodu I.1. a dle bodu I.2. tohoto usnesení dle vzoru 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy dle bodu 
I.4. a I.5. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 

2.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy zpracovat a zajistit uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy dle bodu 
II. tohoto usnesení dle vzoru veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace 
- grantu hl.m. Prahy dle bodu I.4. a I.5. tohoto usnesení a písemně sdělit 
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu III. 
tohoto usnesení 

Termín: 26.6.2017 

3.  sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu I.1., I.2. a I.3. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-25336  
Provede: radní Wolf, MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 42 599 172 Kč 4 186 757 Kč 4 186 757 Kč 4 186 757 Kč 4 186 757 Kč 0 Kč

vlastní: 20 460 639 Kč 2 586 757 Kč 2 536 757 Kč 2 536 757 Kč 2 536 757 Kč 0 Kč

grant: 22 138 533 Kč 1 600 000 Kč 1 650 000 Kč 1 650 000 Kč 1 650 000 Kč 0 Kč

rekapitulace ostatní památkově chráněné objekty - dotace do 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v režimu "de minimis":

celkem 31 žádostí z toho:  12  žádostí navrženo na udělení grantů hl.m. Prahy 

 19  žádostí nenavrženo na udělení grantu hl. m. Prahy 

vysvětlivky:

OPP - odbor památkové péče MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav

církevních objektů

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

003 Nový Svět 78/5, k. ú. Hradčany, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 160 830 Kč 160 830 Kč 160 830 Kč 160 830 Kč 160 830 Kč

vlastní: 60 830 Kč 90 830 Kč 90 830 Kč 90 830 Kč 90 830 Kč

grant: 100 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč

žadatelé:

009 Karmelitská 383/12, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 376 777 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 176 777 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

010 Nerudova 205/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 714 668 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 064 668 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 650 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

014 Tržiště  372/1, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 499 923 Kč 218 634 Kč 218 634 Kč 218 634 Kč 218 634 Kč

vlastní: 179 923 Kč 138 634 Kč 138 634 Kč 138 634 Kč 138 634 Kč

grant: 320 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

žadatelé:

náhrada stávající 

kabřincové dlažby ve 

vstupním prostoru domu 

novou kamennou dlažbou 

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP náhrada dlažeb na 

podestách a chodbách cihel. 

topin. dlažbou v celém domě,  

náhrada stávající kabřincové 

dlažby ve vstup. prostoru 

domu novou kamennou 

dlažbou 

stanovisko 

Výboru ZHMP

Společenství vlastníků jednotek v budově Nerudova 205-Praha, se sídlem Nerudova 205, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

obnova uliční fasády 

včetně reliéfu

Společenství vlastníků jednotek domu Karmelitská 12 čp. 383, se sídlem Karmelitská 383/12, PSČ 118 00 Praha 1

repasování vstupních 

dveří do objektu

Společenství vlastníků jednotek U zlatého hroznu, se sídlem Nový Svět 78/5, PSČ 118 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

obnova veřejného 

interiéru domu včetně 

kovových a dřevěných 

doplňků

repasování vstupních dveří 

do objektu

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

020 Jindřišská 889/17, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 100 918 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 150 918 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 950 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

027 Ostrovní 146/16, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 123 102 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 873 102 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 2 250 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

029  Petrská  1171/21, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 191 951 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 791 951 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

031  Pštrossova  198/23, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 447 365 Kč 281 505 Kč 281 505 Kč 281 505 Kč 281 505 Kč

vlastní: 167 365 Kč 191 505 Kč 191 505 Kč 191 505 Kč 191 505 Kč

grant: 280 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
oprava a nátěr uliční 

fasády,

oprava a nátěr štítové 

fasády,

oprava a nátěr dvorní 

fasády.

oprava a nátěr uliční 

fasády,

oprava a nátěr štítové 

fasády,

Společenství vlastníků Pštrossova 23, se sídlem Pštrossova 198/23, PSČ 110 00 Praha 1

Společenství vlastníků jednotek ul. Petrská čp. 1171/21 Praha 1, se sídlem Petrská 1171/21, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken za repliky v 

uliční fasádě

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 146, se sídlem V Jirchářích 5 a Ostrovní 16, se sídlem Ostrovní 146/16, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
 oprava dvorních fasád 

včetně revidování 

klempířských prvků a jejich 

případné nahrazení,

 repasování oken a dveří na 

dvorní fasádě

SW Prague, se sídlem Malé náměstí 144/1, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase oken uliční fasády 

v 1. - 5. patře,

repase oken dvorní 

fasády v 1. - 6. patře

3



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

033  Soukenická 1190/21, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 652 309 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 228 309 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 424 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

036 Školská 1267/30,  k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 642 280 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 542 280 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 2 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

039 U Bulhara 1655/5, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 360 181 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 760 181 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 600 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

045 Žitná 1656/45, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 158 674 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 755 536 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 403 138 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé: REDAPIÚ s.r.o., se sídlem Belgická 115/40, PSČ 120 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

rekonstrukce fasády

Společenství vlastníků jednotek domu U Bulhara 5 č. p. 1655 Praha 1, se sídlem U Bulhara 1655/5, PSČ  110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava dvorní fasády, 

včetně provětrávacích 

kanálků

stanovisko 

Komise RHMP 

Společenství vlastníků jednotek domu Školská 30 čp. 1267 Praha 1, se sídlem Školská 1267/30, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPoprava všech dvorních fasád 

(uliční i dvorní trakt) včetně 

klempířských prvků, 

repasování okenních výplní a 

revize a případná oprava 

netěsností plochých střech 

nad spojovacími krčky

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

rekonstrukce pavlačí

4



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

047 Betlémská 266/7, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 966 046 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 366 046 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 600 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

051 Haštalská 790/11, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 892 997 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 642 997 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 250 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

052 Haštalská 795/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 301 031 Kč 301 031 Kč 301 031 Kč 301 031 Kč 301 031 Kč

vlastní: 111 031 Kč 221 031 Kč 171 031 Kč 171 031 Kč 171 031 Kč

grant: 190 000 Kč 80 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč

žadatelé:

053 Jilská 353/4, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 978 028 Kč 400 481 Kč 400 481 Kč 400 481 Kč 400 481 Kč

vlastní: 428 028 Kč 230 481 Kč 230 481 Kč 230 481 Kč 230 481 Kč

grant: 550 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční a dvorní  

fasády
oprava uliční fasády

Jilská s.r.o., se sídlem U Kříže 611/1,PSČ 150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava dřevěných 

pavlačových stěn dvorní 

fasády

oprava dřevěných 

pavlačových stěn dvorní 

fasády

Společenství vlastníků jednotek ul. Haštalská čp. 795/1 Praha 1, se sídlem Haštalská 795/1, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava dvorní fasády, repase 

oken, nátěr zábradlí a mříží, 

repase klempířských prvků, 

revize okapů a svodů, včetně 

stavebního lešení

Společenství vlastníků jednotek domu Haštalská čp.790/11, se sídlem Haštalská 790/11, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT

výměna oken - uliční část,  

fasáda Boršov

Společenství vlastníků Betlémská 7, se sídlem Betlémská 266/7, PSČ 110 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

5



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

054 Karlova 163/30, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 504 945 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 227 945 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 2 277 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

055 Karoliny Světlé 317/15, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 603 075 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 653 075 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 950 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

057 Michalská 434/16, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 601 187 Kč 426 314 Kč 426 314 Kč 426 314 Kč 426 314 Kč

vlastní: 251 187 Kč 276 314 Kč 276 314 Kč 276 314 Kč 276 314 Kč

grant: 350 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

žadatelé:

069 Anglická 81/24, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 589 713 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 830 754 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 758 959 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

oprava dvorní fasády

Omniyat s.r.o., se sídlem Trojická 1904/14, PSČ 128 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 výměna okenních výplní 

uliční fasády,

oprava uliční fasády

 výměna okenních výplní 

uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 postupná výměna a 

repase oken dvorní 

fasády

oprava dvorní fasády

Společenství vlastníků jednotek domu Karoliny Světlé 15 čp. 317 Praha 1 se sídlem Karoliny Světlé 317/15, PSČ 110 00 Praha 1

závazná stanoviska 183811/2016, 1418306/2016 - KP/PPR -                    V. Pošvová 

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava prejzové uliční 

střechy hlavní budovy 

včetně výměny oken v 

uličních vikýřích střechy 

Společenství vlastníků Karlova 163/30, Praha 1, se sídlem Karlova 163/30, PSČ 110 00 Praha 1
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

071 Bělehradská 306/53, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 333 472 Kč 333 472 Kč 333 472 Kč 333 472 Kč 333 472 Kč

vlastní: 133 472 Kč 173 472 Kč 173 472 Kč 173 472 Kč 173 472 Kč

grant: 200 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč

žadatelé:

075 Korunní 790/22, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 805 276 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 902 638 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 902 638 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

076 Rejskova 1708/9, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 322 976 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 192 976 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 130 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

077 Vratislavova 32/4, k. ú. Vyšehrad, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 707 216 Kč 315 986 Kč 315 986 Kč 315 986 Kč 315 986 Kč

vlastní: 257 216 Kč 215 986 Kč 215 986 Kč 215 986 Kč 215 986 Kč

grant: 450 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády bez 

truhlářských výplní

truhlářské výplně

oprava fasády bez 

truhlářských výplní

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken ve dvorní 

fasádě domu

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
 rekonstrukce krovu a 

střešního pláště

výměna dřevěných 

dvojitých špaletových 

oken severní (uliční) 

fasády

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

obnova (restaurování) 

nástěnné a nástropní 

malby včetně sloupů ve 

veřejném prostoru 

činžovního domu 

obnova (restaurování) 

nástěnné a nástropní 

malby včetně sloupů ve 

veřejném prostoru 

činžovního domu 

Bytové Družstvo Bělehradská 306, Praha 2, se sídlem Bělehradská 306/53, PSČ 120 00 Praha 2
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

083 Svatoslavova  344/39, k. ú. Nusle, Praha 4 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 392 766 Kč 392 766 Kč 392 766 Kč 392 766 Kč 392 766 Kč

vlastní: 147 468 Kč 242 766 Kč 242 766 Kč 242 766 Kč 242 766 Kč

grant: 245 298 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

žadatelé:

096 K Brance 11/19e, k. ú. Stodůlky, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 467 251 Kč 467 251 Kč 467 251 Kč 467 251 Kč 467 251 Kč

vlastní: 167 251 Kč 267 251 Kč 267 251 Kč 267 251 Kč 267 251 Kč

grant: 300 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

žadatelé:

098 Jugoslávských partyzánů 638/24, k. ú. Bubeneč, Praha 6 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 961 623 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 2 073 123 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 888 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

105 Čechova 282/16, k. ú. Bubeneč, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 421 523 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 721 523 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 700 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPvýměna okenních výplní 

uliční fasády za kopie 

stávajících 

špaletových/kastlových výplní

 oprava uliční fasády s 

obnovením původní 

barevnosti, včetně 

klempířských a zámečnických 

Společenství vlastníků Bubeneč 638, Praha 6, se sídlem Jugoslávských partyzánů 638/24, PSČ 160 00 Praha 6

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády oprava fasády

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, PSČ  155 00 Praha 13

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády 

včetně klempířských 

prvků

oprava uliční fasády včetně 

klempířských prvků
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

107 Milady Horákové 862/72, k. ú. Bubeneč, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 383 627 Kč 383 627 Kč 383 627 Kč 383 627 Kč 383 627 Kč

vlastní: 193 627 Kč 233 627 Kč 233 627 Kč 233 627 Kč 233 627 Kč

grant: 190 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

žadatelé:

108 Argentinská, Bubenská, Železničářů, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 530 860 Kč 504 860 Kč 504 860 Kč 504 860 Kč 504 860 Kč

vlastní: 265 860 Kč 304 860 Kč 304 860 Kč 304 860 Kč 304 860 Kč

grant: 265 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

žadatelé:

126  Krymská 13/297, k. ú. Vršovice, Praha 10 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 406 582 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 142 582 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 264 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády včetně 

parteru a vstupních dveří

KRYMSKÁ 13  s.r.o., se sídlem Krymská 13/297, PSČ 101 00 Praha 10

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy - nádraží 

Bubny

oprava střechy - nádraží 

Bubny

Bubny Development s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPvýměna 7 ks šachet. dveří 

včetně zárubní modern. 

výtahu, začištění a 

vymalování dotčených částí 

čelních a bočních zdí 

veřejného interiéru v                      

7 podlažích domu

výměna 7 ks šachetních dveří 

včetně zárubní 

modernizovaného výtahu, 

začištění a vymalování 

dotčených částí čelních a 

bočních zdí veřejného interiéru 

v 7 podlažích domu

Společenství vlastníků jednotek domu Milady Horákové 862, Praha 7, se sídlem Milady Horákové 862/72,PSČ 170 00 Praha 7 - Bubeneč
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Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 5 743 899 Kč 265 843 Kč 265 843 Kč 265 843 Kč 265 843 Kč 0 Kč

vlastní: 2 071 899 Kč 105 843 Kč 105 843 Kč 105 843 Kč 105 843 Kč 0 Kč

grant: 3 672 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností -  dotace do 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v 

režimu "de minimis"

1 žádost nenavržena na udělení grantu hl. m.  Prahy

celkem  2 žádosti, z toho:

1 žádost navržena na udělení grantu hl. m.  Prahy

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

003C Kostel sv. Karla Boromejského , Vlašská , Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 265 843 Kč 265 843 Kč 265 843 Kč 265 843 Kč 265 843 Kč

vlastní: 93 843 Kč 105 843 Kč 105 843 Kč 105 843 Kč 105 843 Kč

grant: 172 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč

žadatel/é:

019C Břevnovský klášter, Markétská 1/28, Praha 6, k.ú. Břevnov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 5 478 056 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 978 056 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 3 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatel/é:

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se sídlem Šporkova 321/12,  PSČ 118 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování soch v průčelí 

kostela a instalace ochranné 

sítě proti ptactvu 

založena veřejná podpora v režimu de minimis

založena veřejná podpora v režimu de minimis

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna poškozených částí 

krovu a stropů, nové 

klempířské prvky (Cu), nová 

pálená krytina (prejz) kladená 

do malty - IX. etapa

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově,  se sídlem Markétská 1/28,  PSČ 160 00 Praha 6

restaurování soch v průčelí 

kostela a instalace ochranné 

sítě proti ptactvu 
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Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 197 800 Kč 197 800 Kč 197 800 Kč 197 800 Kč 197 800 Kč 0 Kč

vlastní: 70 000 Kč 77 800 Kč 77 800 Kč 77 800 Kč 77 800 Kč 0 Kč

grant: 127 800 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Celkem 1 žádost navržena na udělení grantu hl. m. Prahy

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

STATISTIKA

rekapitulace movité kulturní památky - dotace do 200 000 Kč - u projektu je založena veřejná podpora v režimu "de minimis" 

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - movité kulturní památky

002M Kostel sv. Mikuláše , Malostranské náměstí, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 197 800 Kč 197 800 Kč 197 800 Kč 197 800 Kč 197 800 Kč

vlastní: 70 000 Kč 77 800 Kč 77 800 Kč 77 800 Kč 77 800 Kč

grant: 127 800 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč

žadatel/é:

založena veřejná podpora v režimu de minimis

ŽÁDOST O GRANT

restaurování obrazu 

Ukřižování s Pannou Marií a 

dušemi v očistci z bočního 

oltáře sv. Kříže

restaurování obrazu 

Ukřižování s Pannou Marií a 

dušemi v očistci z bočního 

oltáře sv. Kříže

Arcibiskupství pražské, se sídlem Hradčanské nám. 56/16, PSČ 119 02 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

2



     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 14 219 909 Kč 1 856 601 Kč 1 856 601 Kč 1 856 601 Kč 1 856 601 Kč 0 Kč

vlastní: 5 324 475 Kč 1 176 601 Kč 1 126 601 Kč 1 126 601 Kč 1 126 601 Kč 0 Kč

grant: 8 895 434 Kč 680 000 Kč 730 000 Kč 730 000 Kč 730 000 Kč 0 Kč

rekapitulace ostatní památkově chráněné objekty - dotace do 200 000 Kč  - u projektů není založena  veřejná podpora 

celkem 9 žádostí z toho:     5  žádostí navrženo na udělení grantů hl.m. Prahy 

    4  žádosti nenavrženy na udělení grantu hl. m. Prahy

vysvětlivky:

OPP - odbor památkové péče MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav

církevních objektů

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

001 Loretánské náměstí 102/8, k. ú. Hradčany, Praha 1

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 174 485 Kč 174 485 Kč 174 485 Kč 174 485 Kč 174 485 Kč

vlastní: 61 070 Kč 94 485 Kč 94 485 Kč 94 485 Kč 94 485 Kč

grant: 113 415 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

žadatelé:

084 Plaská 589/11, k. ú. Malá Strana, Praha 5

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 687 234 Kč 648 709 Kč 648 709 Kč 648 709 Kč 648 709 Kč

vlastní: 287 234 Kč 448 709 Kč 448 709 Kč 448 709 Kč 448 709 Kč

grant: 400 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

žadatelé:

086 Janáčkovo nábřeží 1075/27, k. ú. Smíchov, Praha 5

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 091 494 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 791 494 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

090  Matoušova 1354/16, k. ú. Smíchov, Praha 5

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 151 409 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 52 994 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 98 415 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

restaurování dřevěných 

záklopových stropů s 

malovanými vlysy

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava a nátěr uliční 

fasády

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování dřevěných 

záklopových stropů s 

malovanými vlysy

oprava a nátěr uliční 

fasády

Společenství vlastníků Plaská 589, se sídlem Plaská 589/11, PSČ 150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken a dveří 

uliční fasády domu

Společenství vlastníků Janáčkovo nábřeží 27, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1075/27, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna domovních vrat 

na uliční straně

Společenství  Matoušova  1354  Praha  5, se sídlem Matoušova 1354/16, PSČ  150 00 Praha 5

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

097 Českomalínská 527/11, k. ú. Bubeneč, Praha 6

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 228 592 Kč 191 792 Kč 191 792 Kč 191 792 Kč 191 792 Kč

vlastní: 125 726 Kč 111 792 Kč 111 792 Kč 111 792 Kč 111 792 Kč

grant: 102 866 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

žadatelé:

099 Národní obrany 455/6, k. ú. Bubeneč, Praha 6

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 436 252 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 386 252 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 2 050 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

103 Tychonova 269/4, k. ú. Hradčany, Praha 6

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 608 828 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 2 313 090 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 4 295 738 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

124 Hradešínská 1542/6, k. ú. Vinohrady, Praha 10 

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 274 672 Kč 274 672 Kč 274 672 Kč 274 672 Kč 274 672 Kč

vlastní: 99 672 Kč 154 672 Kč 104 672 Kč 104 672 Kč 104 672 Kč

grant: 175 000 Kč 120 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč

žadatelé:

Společenství vlastníků Národní obrany 455, Praha 6, se sídlem Národní obrany 455/6, PSČ 160 00 Praha 6

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády
oprava fasády (bez 

zámečnických prvků)

SVJ Českomalínská 527/11, se sídlem Českomalínská 527/11, PSČ 160 00 Praha 6

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

sanace suterénu a 

přízemí

oprava fasády a 

související práce

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 oprava krytiny střechy a 

oprava komínových těles 

zhlaví, světlíkové stříšky a 

lávky

 oprava dvorní fasády

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

obnova nátěru a kytu 

špaletových oken a dveří 

(vstupních a balkónových) 

ve fasádách

obnova nátěru a kytu 

špaletových oken a dveří 

(vstupních a balkónových) 

ve fasádách

ŽÁDOST O GRANT

3



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

128 Ruská 707/74, k. ú. Vršovice, Praha 10

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 566 943 Kč 566 943 Kč 566 943 Kč 566 943 Kč 566 943 Kč

vlastní: 206 943 Kč 366 943 Kč 366 943 Kč 366 943 Kč 366 943 Kč

grant: 360 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády na 

severním průčelí

oprava fasády na severním 

průčelí

Společenství vlastníků Ruská 707/74, Praha 10, se sídlem Ruská 707/74, PSČ 101 00 Praha 10 - Vršovice

4



Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 2 846 445 Kč 648 182 Kč 648 182 Kč 648 182 Kč 648 182 Kč 0 Kč

vlastní: 1 006 445 Kč 248 182 Kč 248 182 Kč 248 182 Kč 248 182 Kč 0 Kč

grant: 1 840 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

3 žádosti nenavrženy na udělení grantu hl. m. Prahy 

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - dotace do 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora 

celkem 6 žádostí, z toho:

3 žádosti navrženy na udělení grantu hl. m. Prahy

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

011C Kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí, Trojická, Praha 2 , k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 118 312 Kč 114 862 Kč 114 862 Kč 114 862 Kč 114 862 Kč

vlastní: 42 312 Kč 44 862 Kč 44 862 Kč 44 862 Kč 44 862 Kč

grant: 76 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč

žadatel/é:

012C Kostel sv. Ludmily, náměstí Míru, Praha 2, k.ú. Vinohrady

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 300 891 Kč 300 891 Kč 300 891 Kč 300 891 Kč 300 891 Kč

vlastní: 110 891 Kč 110 891 Kč 110 891 Kč 110 891 Kč 110 891 Kč

grant: 190 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč

žadatel/é:

016C Kostel sv. Michaela Archanděla Praha - Podolí, Pod Vyšehradem, Praha 4, k.ú. Podolí

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 833 178 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 293 178 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 540 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatel/é:

026C Kostel sv. Bartoloměje Praha - Kyje, Prelátská, Praha 14 , k.ú. Kyje

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 244 760 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 435 760 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 809 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatel/é:

restaurování nástěnných 

maleb v kostele - etapa 

dokončení 

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha - Nové Město, se sídlem Vyšehradská 430/41, PSČ 120 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování nástěnných 

maleb v kostele - etapa 

dokončení 

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování kamenných prvků 

soklu na pravé straně od 

hlavního vstupu - 1. část 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily,  se sídlem Jugoslávská 662/27,  PSČ 120 00 Praha 2        

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

havarijní oprava prejzové 

krytiny nad sakristií a 

presbytářem kostela 

restaurování kamenných 

prvků soklu na pravé straně 

od hlavního vstupu - 1. část 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje Praha Kyje, se sídlem Prelátská 12/10, PSČ 198 00 Praha 14

Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela Archanděla Praha - Podolí, se sídlem Pod Vyšehradem, PSČ 140 00 Praha 4

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování fasády kostela

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

027C Kostel sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice, Edisonova, Praha 15, k.ú. Petrovice

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 232 429 Kč 232 429 Kč 232 429 Kč 232 429 Kč 232 429 Kč

vlastní: 82 429 Kč 92 429 Kč 92 429 Kč 92 429 Kč 92 429 Kč

grant: 150 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč

žadatel/é:

028C Kostel sv. Petra a Pavla, náměstí sv. Petra a Pavla, Praha 16, k.ú. Radotín

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 116 875 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 41 875 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 75 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatel/é: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Radotín,  se sídlem náměstí sv. Petra a Pavla, PSČ 150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava obvodového pláště oprava obvodového pláště 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Petrovice, se sídlem Edisonova 17, PSČ 109 00 Praha - Petrovice

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava ohradní zdi - vnitřní 

strana

3



     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 53 073 965 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 23 902 558 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 29 171 407 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

rekapitulace ostatní památkově chráněné objekty: 

celkem 37 žádostí, z toho: 36 žádostí  navrženo k nevyhovění na udělení grantu hl. m. Prahy  z důvodu věcných a formálních nedostatků

                                         1  žádost - vlastník od žádosti v průběhu grantového řízení odstoupil

vysvětlivky:

OPP - odbor památkové péče MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav

církevních objektů

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

005 Úvoz 169/6, Radnické schody 5, k. ú. Hradčany, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 207 345 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 77 345 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 130 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

011 Pod Bruskou 136/6, k. ú. Malá Strana, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 155 456 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 55 456 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

015 U Lužického semináře 110/40,  k. ú. Malá Strana, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 257 257 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 257 257 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

016 U Železné lávky 130/16, k. ú. Malá Strana, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 368 471 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 717 921 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 650 550 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna dožité krytiny - 

bobrovky, výměna žlabů a 

svodů, výměna 

poškozených latí

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

zhotovení replik oken a 

výměna oken dle 

původního provedení

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase oken domu 

severní uliční fasády a 

dvorní fasády křídla 

Radnických schodů II. 

etapa

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

017 Újezd 452/44, k. ú. Malá Strana, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 710 396 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 410 396 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

019 Zámecké schody 190/10, k. ú. Malá Strana, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 507 499 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 507 499 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

025  Novomlýnská  1237/2, k. ú. Nové Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 391 258 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 141 258 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 250 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

034  Soukenická 1927/9, k. ú. Nové Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 525 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 975 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé: Společenství vlastníků jednotek pro dům Soukenická č.p. 1927, se sídlem Soukenická 1927/9, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna střešní krytiny 

včetně rekonstrukce 

součástí střechy

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase a nátěry vnějších 

oken domu - vnitřní trakt 

Společenství vlastníků jednotek ul. Novomlýnská čp. 1237, Praha 1, se sídlem Novomlýnská 1237/2, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava pláště budovy 

včetně repase stávajících 

oken

Společenství vlastníků jednotek v budově 452 Újezd-Praha, se sídlem Újezd 452/44,  PSČ 118 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken dvorního 

průčelí

3



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

035  Soukenická 2060/27, k. ú. Nové Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 322 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 467 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 855 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

037 Štěpánská 622/36, k. ú. Nové Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 462 056 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 162 056 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

040 U Půjčovny 1353/8, k. ú. Nové Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 348 551 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 178 551 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 170 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

042 Václavské náměstí 784/26, k. ú. Nové Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 312 985 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 109 545 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 203 440 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava a nátěr uliční 

fasády bez parteru

ADRIA-NEPTUN, spol. s r. o., se sídlem Václavské náměstí 784/26, PSČ 110 00 Praha 1

Společenství vlastníků jednotek U půjčovny 1353/8, Praha 1, se sídlem U půjčovny 1353/8, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase oken uliční fasády  

2. NP - 5. NP

WOMAC, s.r.o., se sídlem Na Třebešíně 2391/34, PSČ 100 00 Praha 10

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava oken

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna výtahového 

zařízení

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2060, k.ú. Nové Město v Praze 1, se sídlem Soukenická 2060/27,  PSČ 110 00 Praha 1
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

044 Voršilská 142/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 989 751 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 395 901 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 593 850 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

048  Betlémské náměstí 259/11, k. ú. Staré Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 752 924 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 302 924 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 450 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

049 Dlouhá 734/27, k. ú. Staré Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 130 214 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 46 214 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 84 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

050 Haštalská 749/4, k. ú. Staré Město, Praha 1 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 464 749 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 164 749 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase původního 

schodišťového zábradlí

Společenství vlastníků Haštalská 4, se sídlem Haštalská 749/4, PSČ 110 00 Praha 1 

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výroba a montáž replik 

původních dveří, obnovení 

původní barevnosti

Společenství vlastníků jednotek pro dům Dlouhá č.p. 734 Praha 1, se sídlem Dlouhá 734/27, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasád ve 

vnitrobloku a průjezdu

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 259, Betlémské náměstí 11 Praha 1, se sídlem Betlémské náměstí 259/11, PSČ 110 00 Praha 1

WOMAF s.r.o., se sídlem Na Třebešíně 2391/34, PSČ 100 00 Praha 10 

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

provedení fasádní 

břízolitové omítky

5



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

060 Masarykovo nábřeží 2016/6, k. ú. Nové Město, Praha 2 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 666 792 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 360 064 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 306 728 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

062 Na Moráni 345/11, k. ú. Nové Město, Praha 2 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 605 218 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 605 218 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

066 Nezamyslova 110/6, k. ú. Nusle, Praha 2 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 125 338 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 450 338 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 675 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

067 Slavojova 537/5, k. ú. Nusle, Praha 2 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 308 399 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 457 940 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 850 459 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
výměna špalet. oken a 

balkon. dveří - ulice, výměna 

vstup. dveří - ulice, repase 

zámeč. prvků, vč. klempíř. 

prací, oprava uliční fasády, 

omítky, nový nátěr, sokl

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády domu - 

omítky, štukové ozdoby, 

oplechování, okapní 

svody

SVJ v domě č.p.110 v Praze 2, ul. Nezamyslova, se sídlem Nezamyslova 110/6, PSČ  128 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken uliční fasády

 oprava uliční fasády

Abbey View Commerce s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 00 Praha 10

rozhodnutí 1279164/2016, závazné stanovisko 975331/2012  - PPR -                                            J. Kostěnec -                                  K žádosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dále jen Žádost) nebyla doložena v tištěné a elektronické podobě vyplněná příloha č. 3 Žádosti „Čestné prohlášení žadatele o podporu v  režimu de miminis“ dalších vlastníků objektu.  Toto „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de miminis“, nebylo tudíž v tištěné ani elektronické podobě vyplněno a doloženo za každého vlastníka samostatně, pouze na jednom vyhotovení byly podepsáni všichni vlastníci.  Žádost o grant vedená pod č. 060/2017 navržena k nevyhovění. 

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády 

včetně konstrukcí 

klempířských, 

zámečnických a 

kamenických
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

070 Balbínova 408/24, k. ú. Vinohrady, Praha 2 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 844 692 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 295 643 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 549 049 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

073 Chodská 1181/7, k. ú. Vinohrady, Praha 2 vlastník odstoupil od žádosti o grant

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 580 234 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 930 234 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 650 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

078 Jičínská 1748/5, k. ú. Vinohrady, Praha 3 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 532 048 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 186 217 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 345 831 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

079 Husitská 107/3, k. ú. Žižkov, Praha 3 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 829 789 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 290 427 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 539 362 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna stávajících 

uličních oken za jejich 

repliky

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

úpravy vstupu bytového 

domu

Společenství vlastníků Jičínská 5, se sídlem Jičínská 1748/5, PSČ  130 00 Praha 3

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
výměna fasádních otvorů, 

včetně prací souvisejících s 

výměnou fasádních otvorů 

(parapety, klempířské a 

zednické práce v ulici Lužická 

a Chodská)

Společenství vlastníků Rezidence Chodská 1181 - Praha, Vinohrady, se sídlem Chodská 1181/7, PSČ 120 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase oken a dveří

Bytové družstvo Balbín, se sídlem Balbínova 408/24, PSČ 120 00 Praha 2
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

087  Lidická 752/10, k. ú. Smíchov, Praha 5 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 113 063 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 2 113 063 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

093 Preslova 2213/5, k. ú. Smíchov, Praha 5 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 003 392 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 703 392 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

095 Zborovská 1118/16, k. ú. Smíchov, Praha 5 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 040 974 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 040 974 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

101 Mickiewiczova 234/3, k. ú. Hradčany, Praha 6 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 371 418 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 479 997 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 891 421 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády celého 

domu - stavební část bez 

restaurátorských prací

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování vyčnívajících 

částí fasády,

 kompletní renovace fasády,

kompletní malba fasády 

provedená ve více vrstvách

ONYX a.s., se sídlem Zborovská 1118/16, PSČ 150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna (oprava) 

špaletových oken uliční 

fasády

Společenství vlastníků domu Praha Preslova 2213, se sídlem Preslova 2213/5,  PSČ  150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna špaletových oken 

za nové do ulice a do 

dvora

8



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

102 Na baště sv. Ludmily 253/1, k. ú. Hradčany, Praha 6 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 337 022 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 3 187 022 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 3 150 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

104 U Laboratoře 565/4, k. ú. Střešovice, Praha 6 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 318 324 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 811 414 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 506 910 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

113 Kamenická 652/48, k. ú. Holešovice, Praha 7 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 383 220 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 843 220 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 540 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

117 U Studánky 651/14, k. ú. Holešovice, Praha 7 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 504 504 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 004 504 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 výměna oken uliční 

fasády

oprava uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

rekonstrukce plotu do 

ulice Střešovická + 2 pole 

v ulici Slunná

rekonstrukce plotu v ulici 

Slunná

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP výměna střechy, oprava a 

sanace krovu, (mimo nově  

podkroví), klempíř. výrobky, 

komíny,

renovace, repase a opravy 

oken; klempíř. a dřev. prvky 

oken; parapety, renovace a 

opravy interiérových dveří, 
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

118 Bílenecké náměstí 11, k. ú. Dolní Chabry, Praha 8 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 552 714 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 552 714 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

119 Pernerova  124/34, k. ú. Karlín, Praha 8 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 160 757 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 456 265 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 2 704 492 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

123 Nezamyslická - kaple č. 23,  Nicovská  - kaple č. 24, k. ú. Vinoř, Praha (2 kaple) vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 343 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 120 225 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 223 275 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

125 Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, Praha 10 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 118 524 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 41 484 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 77 040 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

havarijní rekonstrukce 

balkonů

SVJ Kodaňská 444/11, se sídlem Kodaňská 444/11, PSČ 101 00 Praha 10

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 oprava kaple č. 23  ze 

souboru Via Sancta  -  

Nezamyslická

oprava kaple č. 24 - 

Nicovská

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPvýměna vněj. výplní otvorů v 

uliční části a repase vstup. 

dveří

 rekon. fasády v uliční části

rekonstrukce společných 

prostor domu - štukování, 

malování 

Bytové družstvo Pernerova 124/34, se sídlem Pernerova 124/34, PSČ  186 00 Praha 8

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP oprava střechy budovy B - 

špýcharu

 oprava oken v patře budovy 

špýcharu

 restaurátorské práce - 

malovaný dřevěný záklopový 

strop
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

127 Ruská  706/72, k. ú. Vršovice, Praha 10 vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 452 631 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 452 631 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády bytového 

domu a výměna okapů 

Společenství vlastníků jednotek Ruská 706, se sídlem Ruská 706/72, PSČ 101 00 Praha 10

11



Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 11 455 623 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 5 393 466 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 6 062 157 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností 

celkem 2 žádosti navrženy k nevyhovění na udělení grantu hl. m. Prahy z důvodu věcných a formálních nedostatků

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

008C Kostel sv. Františka, Křižovnické náměstí, Platnéřská 191/4, Praha 1, k.ú. Staré Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 9 224 611 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 4 612 611 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 4 612 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatel/é:

013C Dvojdům, kanovnická rezidence, K Rotundě 90,91/12,14, Praha 2 , k.ú. Vyšehrad

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 231 012 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 780 855 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 450 157 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatel/é:

vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

stanovisko 

Komise RHMP 

vyřazeno z důvodu věcných a formálních nedostatků

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, se sídlem Platnéřská 191/4, PSČ 110 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

restaurování nástěnných 

maleb v interiéru kostela 

1. priorita: výměna oken

2. priorita: obnova fasády

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, se sídlem K Rotundě 100/10, PSČ 128 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

2



   Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017 
                                                             
 

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N OP RÁVN Í  S M LO UVA  

č. DOT…………../2017 
 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č.  ……………..  na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 
subjekty:    
  

Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené ……………………………………………………………………………………… 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 

a 
 

jméno a příjmení / název ……………………………………………………………………….. 
zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 

bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 
registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 
datum narození …………………………………………………………………………………. 

IČO: ……………………………………………………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………………………………………………….  

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 
číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 
(dále jen příjemce) 

 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 
ve výši…………. Kč (slovy…………….) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 2017: 
………………………………………………..................................................................... 

Výše účelové dotace/grantu představuje ……....% z celkových způsobilých 

(uznatelných) nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválila/o Rada 
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hlavního města Prahy/Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením  č. 

……………………ze dne ………. 

2. Poskytovatel poskytne příjemci na účet grant (viz čl. I./1) na obnovu objektu, uvedeného 

v odstavci 1 Článku I. této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 5/4 
Článku I. této smlouvy, při splnění podmínek uvedených v Článku II. a povinností 
uvedených v Článku III. této smlouvy.  

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není 
poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

Poskytnutí  dotace/grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 

odst. 1 Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu.  
(V případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 

neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 

podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
 

5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v Článku II. této smlouvy. 

 

II. Čerpání grantu 

 Podmínky pro čerpání poskytnutého grantu:  

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. 
odst. 4/5 této smlouvy budou činit minimálně ……………. Kč a budou součástí 

vyúčtování dle tohoto článku, písm. e), f) a g); 

b) obnova objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy bude provedena 

v souladu se závazným stanoviskem k provedení prací vydaným odborem 
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MHMP) 
podle § 14  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů; 

c) případné restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování 

povolení udělené Ministerstvem kultury; 

d) v případě stavebních a restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou 
pohledově uplatňovat (budou zakryty), je příjemce povinen seznamovat zástupce 

OPP MHMP, specializovaného územního pracovníka (dále jen SUP), s průběhem 
jejich realizace a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP k prohlídce; 
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e) příjemce grantu v termínu do 5. 9. 2017 potvrdí písemně (e-mailem) na příslušné 

grantové pracoviště OPP MHMP, že práce budou realizovány v souladu s uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvou (např. bude dodržen předmět grantu, výše celkových 

nákladů) nebo oznámí změnu, která by ovlivnila (se týkala) uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy, jinak nárok na čerpání grantu zaniká;  

f)  příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do 1. 11. 2017 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné 
kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant. Zástupci OPP MHMP 

stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant; 
tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti této smlouvy, tj. dnem podpisu 
obou smluvních stran, a nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po uveřejnění této 

smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nejpozději 

však 16. 11. 2017; ve zvláště odůvodněných případech může ředitel OPP MHMP 
na písemnou, odůvodněnou žádost příjemce schválit jiný termín kontroly, tak aby jí 
bylo možno uskutečnit nejpozději do 4. 12. 2017, jinak nárok na čerpání grantu 

zaniká;  

g) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byl poskytnut grant, bude 

odevzdán formulář „Vyúčtování grantu“ za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy a formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“ na 
schválený projekt hl. m. Prahy za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy 

(dále jen Formuláře). Společně s Formuláři je příjemce povinen zástupcům OPP 
MHMP předat i účetní nebo daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie, které 

musejí obsahovat výkaz výměr s uvedením jednotkových cen (tyto údaje lze přiložit 
k účetnímu nebo daňovému dokladu formou přílohy). Účetní daňové doklady (např. 
faktury) musejí být doloženy vč. položkových rozpočtů (předloženy do výše 

minimálních nákladů dle písmene a) Článku II. této Smlouvy), další doklady 
související s předmětem grantu a v případě restaurátorských prací restaurátorskou 

zprávu a kopii povolení k restaurování podle písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-
li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen 
DPH) a uplatní- li odpočet DPH, předloží také kopii registrace k  DPH.  

h) poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 19. 12. 2017 na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 
náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání 
vyplněných Formulářů 

 i) nevyčerpaný grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána, nelze čerpat 
v následujícím roce. 

 

III. Práva a povinnosti 

1. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména § 4 

odst. 2. V případě, že tak neučiní, nárok na grant bez dalšího zaniká. Dokumentaci 
k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, smlouvu o dílo a protokol o předání díla je 
nutné předložit nejpozději s vyúčtováním grantu.  
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2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 

veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutým grantem (s veřejnými prostředky) a 
vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou 
potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení 

a zpráv, a to po dobu 5 let, kdy je příjemce povinen podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 

3. Příjemce se zavazuje čerpání grantu účtovat odděleně na samostatných analytických 
účtech nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutý 
grant odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Současně se 
příjemce zavazuje na požádání umožnit poskytovateli grantu kontrolu originálních 

písemností vztahujících se k tomuto účtování. 

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů 
uvedených v této smlouvě, včetně změny údajů týkajících se objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy, a to kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy.  Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její 

přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto 
skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově 
vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.  

5. V případě přechodu nebo převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví, či 
zrušení s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v průběhu 3 let 

od poskytnutí grantu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celý grant, a to do 30 
kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném seznamu 
(katastru nemovitostí). Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků, je povinno při 

převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část grantu, 
odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li 

příjemcem grantu vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem 
bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění (dále jen občanský zákoník), je povinen vrátit poskytovateli grant v plné výši.  

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy 
o čerpání poskytnutého grantu jednají zástupci OPP MHMP. 

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválené jako Příloha č. 1 k usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

8. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy České republiky, zejména 
zákonem o daních z příjmů. 

9. Příjemce je povinen umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy tabulku 
s označením „Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu hlavního města Prahy“. 
Tato tabulka musí být připevněna na dobře viditelném místě u vchodu do objektu 

uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy (není-li to možné, na jiném viditelném 
místě), a to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené v Článku I. odst. 5/4 této 

smlouvy. Tuto tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při podpisu této smlouvy. 
V případě jejího odcizení či poškození je příjemce povinen si u zástupce OPP MHMP 
vyžádat novou tabulku a znovu ji umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této 

smlouvy podle tohoto odstavce. 
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10. Je-li objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy zapsán v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky podle § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se příjemce umístit na objekt 

tabulku s názvem „Kulturní památka“ opatřenou velkým státním znakem České 
republiky. Poskytovatel předá příjemci tuto tabulku zdarma při podpisu této smlouvy. 
To se netýká objektů, které již jsou takovou tabulkou označeny. Přesné umístění tabulky 

bude provedeno po dohodě se zástupci OPP MHMP. 

11. Příjemce se zavazuje umožnit zástupcům OPP MHMP přístup do objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem průběžného sledování obnovy a kontroly 
provedených prací v souvislosti s čerpáním poskytnutého grantu. 

12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 

projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. 

13. Je-li příjemcem fyzická osoba, pak podpisem této smlouvy uděluje podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – 
jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) 

poskytovatelem, a to v rámci úkonů souvisejících s poskytnutím a čerpáním účelové 
dotace – grantu dle Článku I. této smlouvy a s uvedením svých osobních údajů na 

tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou hlavního města 
Prahy nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jakožto i na internetových stránkách 
poskytovatele, a to po dobu nezbytnou k realizaci rozhodnutí Rady hlavního města 

Prahy nebo Zastupitelstva hlavního města Prahy a dále po dobu, po kterou je 
poskytovatel dle platné právní úpravy povinen zpracovávat / archivovat dokumenty, 

obsahující osobní údaje příjemce. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1.  Pokud celkové náklady provedených stavebních či restaurátorských prací, uvedených 
v Článku II. písm. a) této smlouvy budou: 

 nižší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 

tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen 
Rady hlavního města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě 

hlavního města Prahy, resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy, 

 vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), výše grantu se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byl grant poskytnut, bude grant snížen 

ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 
uvedených ve Smlouvě). Snížení grantu bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 
Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady hlavního 

města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně příslušnou Komisí 
RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě hlavního města Prahy, 
resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

3. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto 
smlouvou nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží 

poskytnuté finanční  prostředky/grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
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kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho 
vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona.  

4. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle této smlouvy uvádět jako 
variabilní symbol své IČO (identifikační číslo)/datum narození. 

 

V. Zánik smlouvy 

1. Smlouva zaniká:  

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tj. dle Článku VI, odst. 2 této smlouvy. 
b) výpovědí bez udání důvodu se 7 denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem 

doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

Výpovědí smlouvy zaniká právo na proplacení grantu. V případě, že již byl grant, či 
jeho část, proplacen, je příjemce povinen již proplacenou částku vrátit poskytovateli 

nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy.   
 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

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

dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou a to do 3 let od její účinnosti. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, 
postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný 
v písemné formě, doručený druhé smluvní straně. 

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady 

hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

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

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy.  

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. 
Praha.  

8. 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. 
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9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech s platností 

originálu, z nichž poskytovatel obdrží 5 (pět) stejnopisů a příjemce 1 (jeden) stejnopis. 
Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce 

smlouvy. Tato smlouva sestává ze …… stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. 1 a 
jedné strany přílohy č. 2, které jsou jejími nedílnými součástmi. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se 
zákonem, nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

     v Praze dne ………. 2017                v Praze dne ………. 2017 
 

 
 

za příjemce                      za poskytovatele  
 

…….…..............................................          ………………..........................................  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT…………………………./ 2017 
 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

  

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací (= C + B)    

B - výše vlastního podílu financování (= A – C)  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy (= A – B)  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 
- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit nebo neuplatní odpočet DPH u příslušného 
finančního úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH.  

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě DOT……………………………../2017 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu:     
 
Objekt:   

 
Předmět grantu:  

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 
 
 

 
 

 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  

 
 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 

 
 

 
 
 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 
 

 



                                                     

Příloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017 
 

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N OP RÁVN Í  S M LO UVA  

č. DOT…………../2017 
 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č.  ……………..  na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu - movité kulturní památky 

umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                    
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 
subjekty:    

  

Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené ……………………………………………………………………………………… 
IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen poskytovatel) 
 

a 
 
jméno a příjmení / název ……………………………………………………………………….. 

zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 
bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 

registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 
datum narození …………………………………………………………………………………. 
IČO: ……………………………………………………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………….  
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 

číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 
(dále jen příjemce) 
 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 

ve výši…………. Kč (slovy…………….) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 2017: 

………………………………………………...................................................................,
který je umístěn na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy a je evidován ve 
státním  seznamu movitých kulturních památek hl. m. Prahy pod r. č. ………………… 



 2 

 

Výše účelové dotace/grantu představuje ……....% z celkových způsobilých 
(uznatelných) nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválila/o Rada 
hlavního města Prahy/Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením  č. ……………ze 

dne ………………. 

2. Poskytovatel poskytne příjemci na účet grant (viz čl. I./1) na obnovu objektu, uvedeného 

v odstavci 1 Článku I. této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 5/4 
Článku I. této smlouvy, při splnění podmínek uvedených v Článku II. a povinností 
uvedených v Článku III. této smlouvy.  

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není 
poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

Poskytnutí  dotace/grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 

odst. 1 Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu.  
(V případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 

neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 

podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
 
5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto restaurátorské práce resp. stavební 

práce související:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v Článku II. této smlouvy. 

 

 

II. Čerpání grantu 

 Podmínky pro čerpání poskytnutého grantu:  

a) celkové náklady na restaurátorské práce a práce související, uvedené v Článku I. 

odst. 4/5 této smlouvy budou činit minimálně ……………. Kč a budou součástí 
vyúčtování dle tohoto článku, písm. e), f) a g); 

b) obnova objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy bude provedena 
v souladu se závazným stanoviskem k provedení prací vydaným odborem 
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MHMP) 

podle § 14  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů; 
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c) restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování povolení 

udělené Ministerstvem kultury; 

d) v případě restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou pohledově 

uplatňovat (budou zakryty), je příjemce povinen seznamovat zástupce OPP MHMP, 
specializovaného územního pracovníka (dále jen SUP), s průběhem jejich realizace 
a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP k prohlídce; 

e) příjemce grantu v termínu do 5. 9. 2017 potvrdí písemně (e-mailem) na příslušné 
grantové pracoviště OPP MHMP, že práce budou realizovány v souladu s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou (např. bude dodržen předmět grantu, výše celkových 
nákladů) nebo oznámí změnu, která by ovlivnila (se týkala) uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy, jinak nárok na čerpání grantu zaniká;  

f) příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do 1. 11. 2017 
(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné 

kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant. Zástupci OPP MHMP 
stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant; 
tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti této smlouvy, tj. dnem podpisu 

obou smluvních stran, a účinnosti této smlouvy, tj. po uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nejpozději však 
16. 11. 2017; ve zvláště odůvodněných případech může ředitel OPP MHMP 
na písemnou, odůvodněnou žádost příjemce schválit jiný termín kontroly, tak aby jí 

bylo možno uskutečnit nejpozději do 4. 12. 2017, jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká;  

g) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byl poskytnut grant, bude 
odevzdán formulář „Vyúčtování grantu“ za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy a formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“ na 

schválený projekt hl. m. Prahy za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy 
(dále jen Formuláře). Společně s Formuláři je příjemce povinen zástupcům OPP 

MHMP předat i účetní nebo daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie, které 
musejí obsahovat výkaz výměr s uvedením jednotkových cen (tyto údaje lze přiložit 
k účetnímu nebo daňovému dokladu formou přílohy). Účetní daňové doklady (např. 

faktury) musejí být doloženy vč. položkových rozpočtů (předloženy do výše 
minimálních nákladů dle písmene a) Článku II. této Smlouvy), další doklady 

související s předmětem grantu a v případě restaurátorských prací restaurátorskou 
zprávu a kopii povolení k restaurování podle písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-
li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu plátcem daně z přidané hodnoty (dále 

jen DPH) a uplatní- li odpočet DPH, předloží také kopii registrace k DPH 

h) poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 19. 12. 2017 na účet uvedený 

v záhlaví této smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 
kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 
náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání 

vyplněných Formulářů 

 i) nevyčerpaný grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána, nelze čerpat 

v následujícím roce. 
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III. Práva a povinnosti 

1. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména § 4 
odst. 2. V případě, že tak neučiní, nárok na grant bez dalšího zaniká. Dokumentaci 
k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, smlouvu o dílo a protokol o předání díla je 

nutné předložit nejpozději s vyúčtováním grantu.  

2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 

veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutým grantem (s veřejnými prostředky) a 
vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou 
potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení 

a zpráv, a to po dobu 5 let, kdy je příjemce povinen podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 

3. Příjemce se zavazuje čerpání grantu účtovat odděleně na samostatných analytických 

účtech nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutý 
grant odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Současně se 
příjemce zavazuje na požádání umožnit poskytovateli grantu kontrolu originálních 
písemností vztahujících se k tomuto účtování. 

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů 
uvedených v této smlouvě, včetně změny údajů týkajících se objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy, a to kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy.  Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její 
přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto 

skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově 
vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.  

5. V případě přechodu nebo převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví, či 
zrušení s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v průběhu 3 let 
od poskytnutí grantu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celý grant, a to do 30 

kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve státním seznamu 
movitých kulturních památek. Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků, je povinno 

při převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část grantu, 
odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li 
příjemcem grantu vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem 

bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění (dále jen občanský zákoník), je povinen vrátit poskytovateli grant v plné výši. 

V případě přemístění objektu z veřejně přístupného místa na území hl. m. Prahy 
v průběhu 3 let od poskytnutí grantu, je příjemce grantu povinen vrátit hl. m. Praze celý 
grant, a to do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy došlo k jeho přemístění. 

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy 
o čerpání poskytnutého grantu jednají zástupci OPP MHMP, kteří jsou též oprávněni na 

základě předchozího souhlasu příjemce nahlížet do státního seznamu movitých 
kulturních památek hl. m. Prahy. 

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2017, schválené jako příloha č. 1 k usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 
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8. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy České republiky, zejména 

zákonem o daních z příjmů. 

9. Příjemce je povinen vhodným způsobem upozornit o poskytnutém grantu na obnovu 

objektu, uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy umístěním informační tabulky 
s označením „Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu hlavního města Prahy“. 
Tato tabulka musí být připevněna na dobře viditelném místě u objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy, a to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené 
v Článku I. odst. 5/4 této smlouvy. Tuto tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při 

podpisu této smlouvy. V případě jejího odcizení či poškození je příjemce povinen si u 
zástupce OPP MHMP vyžádat novou tabulku a znovu ji umístit na dobře viditelném 
místě. 

10. Příjemce se zavazuje umožnit zástupcům OPP MHMP přístup k objektu uvedenému 
v Článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem průběžného sledování obnovy a kontroly 

provedených prací v souvislosti s čerpáním poskytnutého grantu. 

11. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 
projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. 

12. Je-li příjemcem fyzická osoba, pak podpisem této smlouvy uděluje podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – 
jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) 
poskytovatelem, a to v rámci úkonů souvisejících s poskytnutím a čerpáním účelové 

dotace – grantu dle Článku I. této smlouvy a s uvedením svých osobních údajů na 
tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou hlavního města 

Prahy nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jakožto i na internetových stránkách 
poskytovatele, a to po dobu nezbytnou k realizaci rozhodnutí Rady hlavního města 
Prahy nebo Zastupitelstva hlavního města Prahy a dále po dobu, po kterou je 

poskytovatel dle platné právní úpravy povinen zpracovávat / archivovat dokumenty, 
obsahující osobní údaje příjemce. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1.  Pokud celkové náklady provedených restaurátorských prací, uvedených v Článku II. 

písm. a) této smlouvy budou: 

 nižší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 
tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen 

Rady hlavního města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě 
hlavního města Prahy, resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy, 

 vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), výše grantu se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byl grant poskytnut, bude grant snížen 
ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 
uvedených ve smlouvě). Snížení grantu bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 

Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady hlavního 
města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně příslušnou Komisí 
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RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě hlavního města Prahy, 

resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

3. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto 

smlouvou nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží 
poskytnuté finanční  prostředky/grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho 
vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona.  

 

4. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle této smlouvy uvádět jako 
variabilní symbol své IČO (identifikační číslo)/datum narození. 

 

 

V. Zánik smlouvy 

1. Smlouva zaniká:  
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tj. dle Článku VI., odst. 2 této smlouvy. 
b) výpovědí bez udání důvodu se 7 denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem 

doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
Výpovědí smlouvy zaniká právo na proplacení grantu. V případě, že již byl grant, či 

jeho část, proplacen, je příjemce povinen již proplacenou částku vrátit poskytovateli 
nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy.   
 

 VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou a to do 3 let od její účinnosti. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, 
postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný 

v písemné formě, doručený druhé smluvní straně. 

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ostatními obecně 

závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady 

hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy.  

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. 

Praha.  

8. 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. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech s platností 

originálu, z nichž poskytovatel obdrží 5 (pět) stejnopisů a příjemce 1 (jeden) stejnopis. 
Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce 

smlouvy. Tato smlouva sestává ze …… stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. 1 a 
jedné strany přílohy č. 2, které jsou jejími nedílnými součástmi. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se 
zákonem, nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
    
 

 
  v Praze dne ………. 2017     v Praze dne ………. 2017 

 
za příjemce             za poskytovatele  
 
 
 

…….….............................................. ………………..........................................  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní  smlouvě č. DOT…………………………./ 2017 
 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

  

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací (= C + B)    

B - výše vlastního podílu financování (= A – C)  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy (= A – B)  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 
- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit nebo neuplatní odpočet DPH u příslušného 
finančního úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH.  

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě DOT……………………………../2017 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 
o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu:     
 

Objekt:  
  

 
Předmět grantu:  

 
 

Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 

 
 

 
 
V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 

 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  

 
 

 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 



Příloha č. 10 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 123 311 220 Kč 97 703 201 Kč 97 703 201 Kč 97 703 201 Kč 96 330 440 Kč 0 Kč

vlastní: 58 420 646 Kč 64 253 201 Kč 64 353 201 Kč 64 353 201 Kč 63 480 440 Kč 0 Kč

grant: 64 890 574 Kč 33 450 000 Kč 33 350 000 Kč 33 350 000 Kč 32 850 000 Kč 0 Kč

rekapitulace ostatní památkově chráněné objekty - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v režimu "de minimis":

celkem 45 žádostí z toho: 44 navrženo na udělení grantu hl. m. Prahy   

1 žádost nenavržena na udělení grantu hl. m. Prahy (položkový rozpočet stavebních prací byl nadhodnocen)

vysvětlivky:

OPP - odbor památkové péče MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav

církevních objektů

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

Návrh

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

002 Loretánské náměstí 102/8, k. ú. Hradčany, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 967 292 Kč 1 933 191 Kč 1 933 191 Kč 1 933 191 Kč 1 933 191 Kč

vlastní: 767 292 Kč 1 183 191 Kč 1 183 191 Kč 1 183 191 Kč 1 183 191 Kč

grant: 1 200 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatelé:

006 Maiselova  57/9, k. ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč

vlastní: 1 319 552 Kč 1 599 184 Kč 1 599 184 Kč 1 599 184 Kč 1 599 184 Kč

grant: 1 079 632 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

007 Dražického náměstí 65/10,  k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 858 662 Kč 4 183 151 Kč 4 183 151 Kč 4 183 151 Kč 4 183 151 Kč

vlastní: 1 708 662 Kč 2 783 151 Kč 2 783 151 Kč 2 783 151 Kč 2 783 151 Kč

grant: 3 150 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč

žadatelé:

008 Jánský vršek 310/4, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč

vlastní: 1 512 279 Kč 1 526 582 Kč 1 526 582 Kč 1 526 582 Kč 1 526 582 Kč

grant: 814 303 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

Společenství vlastníků jednotek pro dům Loretánské náměstí čp. 102, se sídlem Loretánské náměstí 102/8,  PSČ 118 00 Praha 1

oprava barokního krovu -           

III. etapa, úseky D, E a H

oprava barokního krovu -           

III. etapa, úseky D, E a H

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

obnova fasády uliční, 

repase a nátěr vnějších 

částí oken do ulice

obnova fasády uliční, 

repase a nátěr vnějších 

částí oken do ulice

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských 

prvků a výměny žulových 

schodů u vchodu do domu 

a do obchodu

stanovisko 

Výboru ZHMP

závazná stanoviska 2112664/2015 - M. Půlpánová, 113294/2013 -          P. Tůmová,                                 rozhodnutí 471497/2016 -                      M. Líčeníková KP/PPR
PEM - INVEST, a.s., se sídlem Tyršova 1020, PSČ 272 01 Kladno

 opravy dvorní a  uliční 

fasády, včetně 

klempířských prvků

výměna oken v dvorní a  

uliční části objektu

ŽÁDOST O GRANT

 opravy dvorní a  uliční 

fasády, včetně 

klempířských prvků

výměna oken v dvorní a  

uliční části objektu

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských prvků 

a výměny žulových schodů 

u vchodu do domu a do 

obchodu

Společenství vlastníků jednotek v budově Dražického náměstí 65-Praha, se sídlem Dražického náměstí  65/10, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

012 Prokopská 297/10, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 999 187 Kč 855 347 Kč 855 347 Kč 855 347 Kč 855 347 Kč

vlastní: 350 187 Kč 555 347 Kč 555 347 Kč 555 347 Kč 555 347 Kč

grant: 649 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatelé:

013 Thunovská 181/16, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 108 788 Kč 3 883 048 Kč 3 883 048 Kč 3 883 048 Kč 3 883 048 Kč

vlastní: 2 908 788 Kč 2 883 048 Kč 2 883 048 Kč 2 883 048 Kč 2 883 048 Kč

grant: 1 200 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatelé:

021 Jungmannovo náměstí 769/7, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč

vlastní: 1 625 938 Kč 2 337 001 Kč 2 337 001 Kč 2 337 001 Kč 2 337 001 Kč

grant: 2 211 063 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

žadatelé:

022  Křemencova 1647/2, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 676 505 Kč 2 457 085 Kč 2 457 085 Kč 2 457 085 Kč 2 457 085 Kč

vlastní: 1 376 505 Kč 1 557 085 Kč 1 557 085 Kč 1 557 085 Kč 1 557 085 Kč

grant: 1 300 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy a krovu 

dvorního křídla 

(hromosvod, komínové 

lávky)

celková rekonstrukce 

vnější fasády objektu

celková rekonstrukce 

vnitřní fasády objektu 

(vnitroblok)

U Zlatého kapra a.s., se sídlem Na Popelce 215/12, PSČ 150 00 Praha 5

oprava střechy a krovu 

dvorního křídla 

(hromosvod, komínové 

lávky)

Společenství vlastníků jednotek v budově Prokopská 297 - Praha,  se sídlem Prokopská 297/10, PSČ 118 00 Praha 1 - Malá Strana

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

celková rekonstrukce 

vnější fasády objektu

celková rekonstrukce 

vnitřní fasády objektu 

(vnitroblok)

rehabilitace uliční fasády, 

odborná oprava sgrafitové 

a freskové výzdoby

Společenství vlastníků jednotek domu Křemencova 2 čp. 1647 Praha 1, se sídlem Křemencova 1647/2, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

rekon. společných prostor 

schodišť. části a repase a 

pokládka histor. dlažby, rekon. 

vstupního vestibulu,                        

rekonstrukce litinové zábradlí 

hlavní schodiště, včetně 

dubového madla

Společenství vlastníků jednotek domu Jungmannovo nám. 7 čp.769 Praha 1, se sídlem Jungmannovo náměstí 769/7, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPrekon. společných prostor 

schodišť. části a repase a 

pokládka histor. dlažby, 

rekon. vstupního vestibulu,                        

rekonstrukce litinové zábradlí 

hlavní schodiště, včetně 

dubového madla

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

rehabilitace uliční fasády, 

odborná oprava sgrafitové 

a freskové výzdoby
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

023 Na Poříčí 1045/22, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč

vlastní: 2 443 226 Kč 2 493 226 Kč 2 493 226 Kč 2 493 226 Kč 2 493 226 Kč

grant: 1 200 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč

žadatelé:

024  Na Struze 230/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 629 541 Kč 590 786 Kč 590 786 Kč 590 786 Kč 590 786 Kč

vlastní: 229 541 Kč 370 786 Kč 370 786 Kč 370 786 Kč 370 786 Kč

grant: 400 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč

žadatelé:

026  Opletalova 1337/29, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 583 750 Kč 5 162 533 Kč 5 162 533 Kč 5 162 533 Kč 5 084 747 Kč

vlastní: 2 483 750 Kč 3 162 533 Kč 3 312 533 Kč 3 312 533 Kč 3 234 747 Kč

grant: 4 100 000 Kč 2 000 000 Kč 1 850 000 Kč 1 850 000 Kč 1 850 000 Kč

žadatelé:

028  Palackého 721/3, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 998 488 Kč 1 176 592 Kč 1 176 592 Kč 1 176 592 Kč 1 176 592 Kč

vlastní: 1 928 848 Kč 826 592 Kč 726 592 Kč 726 592 Kč 726 592 Kč

grant: 1 069 640 Kč 350 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy dvorního 

traktu

obnova uliční fasády

Společenství vlastníků jednotek v budově NaStruze 230-Praha, se sídlem Na Struze 230/6, PSČ  110 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

obnova uliční fasády

oprava střechy dvorního 

traktu

Společenství vlastníků jednotek ul. Na poříčí čp.1045/22 Praha 1, se sídlem Na poříčí 1045/22, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

GO všech kamenic. 

výrobků průčelí včetně 

plošných obkladů a oprava 

stávajících povrchů stěn a 

pohledů

Autoklub České republiky, se sídlem Opletalova 1337/29, PSČ 110 00 Praha 1 

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPGO všech kamenic. výrob. 

průčelí vč. plošných obkladů 

a oprava stáv. povrchů stěn a 

pohledů, revize, údržba, 

drobné opr. stáv. zámeč. a 

klempíř. výrob., repas. 

osvětlení, písma, světelné 

reklamy

FAPROMA s.r.o., se sídlem Cihelná 103/3, PSČ 118 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Výboru ZHMPveřejný interiér - repase  

schodišť. stupňů, replika 

zábradlí vč .dřev. madla, 

repase, doplň. podest-dlažba, 

replika pavlač. stěn,

osazení nových výkladců a 

výměna a repase vnit. vněj. 

oken vč.klempíř. prvků

osazení nových výkladců a 

výměna a repase vnit. vněj. 

oken vč. klempíř. prvků

stanovisko 

Komise RHMP 

4



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

030  Politických vězňů 1419/11, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 946 745 Kč 1 822 750 Kč 1 822 750 Kč 1 822 750 Kč 1 822 750 Kč

vlastní: 681 361 Kč 1 122 750 Kč 1 122 750 Kč 1 122 750 Kč 1 122 750 Kč

grant: 1 265 384 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

032  Pštrossova 1925/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč

vlastní: 710 413 Kč 1 129 750 Kč 1 129 750 Kč 1 129 750 Kč 1 129 750 Kč

grant: 1 319 337 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

038 Štěpánská 704/61, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč

vlastní: 2 433 338 Kč 2 513 338 Kč 2 513 338 Kč 2 513 338 Kč 2 513 338 Kč

grant: 980 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

041 U Půjčovny 954/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 952 482 Kč 2 911 836 Kč 2 911 836 Kč 2 911 836 Kč 2 911 836 Kč

vlastní: 2 433 369 Kč 2 011 836 Kč 2 011 836 Kč 2 011 836 Kč 2 011 836 Kč

grant: 4 519 113 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

oprava, repase a nátěr 

špaletových oken ve          

3. patře

Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, se sídlem Politických vězňů 1419/11, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
oprava, repase a nátěr 

špaletových oken ve             

3. patře

 dokončení opravy, repase a 

nátěru špaletových oken ve 4. 

patře budovy SST

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Výboru ZHMPrekon. veřej. interiéru -

mramor. zrcadla, štuky, 

repase zábradlí, madel 

výmalba schodiště, replika 

původ. vrat do dvora, repase 

původ. vstup. vrat, dlažba, 

světla, kování, schodiště

rekon. veřej. interiéru -mramor. 

zrcadla, štuky, repase zábradlí, 

madel výmalba schodiště, 

replika původ. vrat do dvora, 

repase původ. vstup. vrat, 

dlažba, světla, kování, 

schodiště

stanovisko 

Komise RHMP 

oprava fasády Paláce 

Lucerna ze Štěpánské ulice

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády Paláce 

Lucerna ze Štěpánské 

ulice

výměna oken - uliční část 

oprava fasády - uliční část 

Rezidence U půjčovny s.r.o., se sídlem Opletalova 922/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken v plášti 

budovy

oprava fasád objektů

5



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

043 Vodičkova 699/30, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč

vlastní: 1 934 875 Kč 2 634 875 Kč 2 634 875 Kč 2 634 875 Kč 2 634 875 Kč

grant: 1 900 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatelé:

046 Žitná 669/1, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 734 493 Kč 2 600 369 Kč 2 600 369 Kč 2 600 369 Kč 2 600 369 Kč

vlastní: 1 369 493 Kč 1 800 369 Kč 1 800 369 Kč 1 800 369 Kč 1 800 369 Kč

grant: 1 365 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

056 Konviktská 298/10, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč

vlastní: 544 189 Kč 694 189 Kč 694 189 Kč 694 189 Kč 694 189 Kč

grant: 500 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč

žadatelé:

058 Národní 1010/9, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč

vlastní: 2 213 534 Kč 2 476 479 Kč 2 476 479 Kč 2 476 479 Kč 2 476 479 Kč

grant: 1 962 945 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč

žadatelé:

obnova fasády

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

oprava uliční fasády

stanovisko 

Komise RHMP 

obnova fasády

oprava uliční fasády

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 669/1, k.ú. 727181 Nové Město v Praze 1, se sídlem Žitná 669/1, PSČ 110 00 Praha 1

Švarc 724 033 632 e-mail svarc@dumunovaku.cz

v

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase oken uliční fasády                                

2. NP - 5. NP

repase oken uliční fasády                     

2. NP - 5. NP

Společenství vlastníků jednotek pro dům Konviktská 298, se sídlem Konviktská 298/10, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

 repase oken

oprava uliční fasády

 repase oken
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

059 U Obecního dvora 799/7, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč

vlastní: 1 260 288 Kč 1 360 288 Kč 1 360 288 Kč 1 360 288 Kč 1 360 288 Kč

grant: 800 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

061 Melounová 519/5, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 787 238 Kč 1 756 748 Kč 1 756 748 Kč 1 756 748 Kč 1 756 748 Kč

vlastní: 917 238 Kč 1 156 748 Kč 1 156 748 Kč 1 156 748 Kč 1 156 748 Kč

grant: 870 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

063 Na Zbořenci 275/10. k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 886 488 Kč 1 679 485 Kč 1 679 485 Kč 1 679 485 Kč 1 679 485 Kč

vlastní: 1 154 600 Kč 979 485 Kč 979 485 Kč 979 485 Kč 979 485 Kč

grant: 1 731 888 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

064 Vyšehradská 2005/8, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč

vlastní: 624 478 Kč 724 478 Kč 724 478 Kč 724 478 Kč 724 478 Kč

grant: 500 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy do ulice 

Kozí

oprava střechy do ulice 

Kozí

Společenství vlastníků jednotek pro dům U Obecního dvora 7, č.p.799, Praha 1, se sídlem U Obecního dvora 799/7, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

obnova uliční fasády obnova uliční fasády

Bytové družstvo Melounová č.p. 519, s sídlem Melounová 519/5, PSČ 120 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPrekon. dvora DI, DII a 

průchodu CH, rekon. vnitř. 

otvorů VD I a VD II, rekon. 

průchodů CH II, CH III a CH 

IV, repase kamen. portálu, 

drenáže u zdiva, oprava 

fasády domu,  pavlačí, 

výměna vnějších výplní  oken 

rekon. dvora DI, DII a 

průchodu CH, rekon. vnitř. 

otvorů VD I a VD II, rekon. 

průchodů CH II, CH III a CH IV, 

repase kamen. portálu, 

drenáže u zdiva, 

S and Z spol. s r.o., se sídlem K rukavičkárně 133, PSČ 190 14 Praha 9

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
 oprava uliční fasády 

domu - štuková výzdoba

restaurátorské práce 

uliční fasády domu  - 

obrazová výzdoba (2 ks) a 

plastika opice (1ks)

 oprava uliční fasády domu - 

štuková výzdoba

restaurátorské práce uliční 

fasády domu  - obrazová 

výzdoba (2 ks) a plastika 

opice (1ks)
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

065 Vyšehradská 423/27, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 352 889 Kč 1 346 679 Kč 1 346 679 Kč 1 346 679 Kč 1 346 679 Kč

vlastní: 502 889 Kč 846 679 Kč 846 679 Kč 846 679 Kč 846 679 Kč

grant: 850 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatelé:

068 Americká 460/25, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 910 475 Kč 1 742 146 Kč 1 742 146 Kč 1 742 146 Kč 1 742 146 Kč

vlastní: 1 759 714 Kč 1 042 146 Kč 1 042 146 Kč 1 042 146 Kč 1 042 146 Kč

grant: 2 150 761 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

072 Bělehradská 461/26, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 198 484 Kč 1 170 562 Kč 1 170 562 Kč 1 170 562 Kč 1 170 562 Kč

vlastní: 538 484 Kč 870 562 Kč 870 562 Kč 870 562 Kč 870 562 Kč

grant: 660 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatelé:

074 Jugoslávská 675/3, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč

vlastní: 571 923 Kč 1 034 065 Kč 1 034 065 Kč 1 034 065 Kč 1 034 065 Kč

grant: 1 062 142 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských 

prvků a repase vlajkové 

žerdi

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských prvků 

a repase vlajkové žerdi

Bytové družstvo Vyšehradská 27/423, se sídlem Vyšehradská 423/27, PSČ 128 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken,

renovace obvodového 

pláště

výměna oken - uliční část, 

renovace obvodového 

pláště - uliční část

ACI - REMA s.r.o.,se sídlem Americká 460/25, PSČ 120 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna dřevěných 

špaletových oken v uliční 

fasádě objektu v 2. NP,  

3. NP, 4. NP a 5. NP 

výměna dřevěných 

špaletových oken v uliční 

fasádě objektu v 2. NP,       

3. NP, 4. NP a 5. NP 

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken uliční 

fasády
výměna oken uliční fasády

Jugoslávská 3 ,s.r.o., se sídlem Marie Cibulkové 450/13, PSČ 140 00 Praha 4
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

080 Sladkovského náměstí 312/2, k. ú. Žižkov, Praha 3 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 332 341 Kč 1 274 753 Kč 1 274 753 Kč 1 274 753 Kč 1 274 753 Kč

vlastní: 466 341 Kč 774 753 Kč 774 753 Kč 774 753 Kč 774 753 Kč

grant: 866 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatelé:

081 Sudoměřská  1897/1, k. ú. Žižkov, Praha 3 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč

vlastní: 3 383 271 Kč 4 638 784 Kč 4 638 784 Kč 4 638 784 Kč 4 638 784 Kč

grant: 2 255 513 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatelé:

082 Bělehradská 238/9, k. ú. Nusle, Praha 4 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 270 227 Kč 654 935 Kč 654 935 Kč 654 935 Kč 654 935 Kč

vlastní: 444 580 Kč 424 935 Kč 424 935 Kč 424 935 Kč 424 935 Kč

grant: 825 647 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč

žadatelé:

085 Holečkova 370/51, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč

vlastní: 375 292 Kč 672 261 Kč 672 261 Kč 672 261 Kč 672 261 Kč

grant: 696 969 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
oprava uliční fasády včetně 

výměny klempířských prvků,

výměna vstupních dveří do 

komerčních prostor, výměna 

výkladců a repase hlavních 

vstupních dveří

oprava uliční fasády včetně 

výměny klempířských prvků,

výměna vstupních dveří do 

komerčních prostor, výměna 

výkladců a repase hlavních 

vstupních dveří

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava (výměna) oken oprava (výměna) oken

Družstvo vlastníků Sudoměřská, se sídlem Sudoměřská 1897/1, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken v uliční 

fasádě

oprava uliční fasády

výměna vstupních 

domovních dveří

oprava uliční fasády

Damila-Leasing, s.r.o., se sídlem Ke kapličce 1573/6, PSČ 143 00 Praha 12

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

rekonstrukce fasády 

včetně zdobných 

štukatérských prvků

rekonstrukce fasády včetně 

zdobných štukatérských 

prvků
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

088  Lidická 884/6, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 694 371 Kč 1 269 616 Kč 1 269 616 Kč 1 269 616 Kč 1 269 616 Kč

vlastní: 1 094 371 Kč 869 616 Kč 869 616 Kč 869 616 Kč 869 616 Kč

grant: 600 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

091  Mozartova 942/10, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč

vlastní: 872 036 Kč 1 329 936 Kč 1 329 936 Kč 1 329 936 Kč 1 329 936 Kč

grant: 1 307 900 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč

žadatelé:

094 Staropramenná; Svornosti; Vltavská 853/2; 15, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 278 201 Kč 1 859 785 Kč 1 859 785 Kč 1 859 785 Kč 1 859 785 Kč

vlastní: 3 678 201 Kč 1 009 785 Kč 1 059 785 Kč 1 059 785 Kč 1 059 785 Kč

grant: 3 600 000 Kč 850 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

100 Jaselská 289/31, k. ú. Dejvice, Praha 6 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 265 522 Kč 1 017 392 Kč 1 017 392 Kč 1 017 392 Kč 1 017 392 Kč

vlastní: 442 933 Kč 697 392 Kč 697 392 Kč 697 392 Kč 697 392 Kč

grant: 822 589 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

žadatelé:

888299/2016

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 renovace uliční fasády,

výměna oken v  5. NP v 

uliční fasádě

renovace uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády, 

výměna klempířských 

prvků, antigraffiti nátěr

oprava uliční fasády, 

výměna klempířských 

prvků, antigraffiti nátěr

AXA s.r.o., se sídlem Mozartova 942/1, PSČ  150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
 oprava severní a západní 

fasády včetně oplechování,

 výměna okenních výplní na 

severní a západní fasádě,

 oprava střechy včetně krovu 

a klempířských prací

 oprava severní a západní 

fasády včetně oplechování,

Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Nádražní 43/84, PSČ 150 54 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken- uliční a 

dvorní část
výměna oken- uliční část
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

106 Milady Horákové 853/80, k. ú. Bubeneč, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč

vlastní: 929 412 Kč 929 412 Kč 929 412 Kč 929 412 Kč 929 412 Kč

grant: 550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč

žadatelé:

109 Haškova 1175/2, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč

vlastní: 674 520 Kč 1 177 120 Kč 1 177 120 Kč 1 177 120 Kč 1 177 120 Kč

grant: 1 252 600 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatelé:

110 Janovského 921/45, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 339 530 Kč 1 310 779 Kč 1 310 779 Kč 1 310 779 Kč 1 310 779 Kč

vlastní: 489 530 Kč 810 779 Kč 810 779 Kč 810 779 Kč 810 779 Kč

grant: 850 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatelé:

111 Janovského 925/32, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 646 402 Kč 2 637 318 Kč 2 637 318 Kč 2 637 318 Kč 2 637 318 Kč

vlastní: 926 402 Kč 1 637 318 Kč 1 637 318 Kč 1 637 318 Kč 1 637 318 Kč

grant: 1 720 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády - do 

ulice Milady Horákové

oprava uliční fasády - do 

ulice Milady Horákové

SVJ v domě Milady Horákové 853/80, Praha 7, se sídlem Milady Horákové 853/80, PSČ 170 00 Praha 7

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády 

bytového domu RIVA

oprava uliční fasády 

bytového domu RIVA

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 kompletní oprava fasády 

bez truhlářských výplní a 

bez restaurování portálu

restaurování portálu

 kompletní oprava fasády 

bez truhlářských výplní a 

bez restaurování portálu

restaurování portálu

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uličních fasád 

domu
oprava uličních fasád domu
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

112 Jirečkova  1010/5, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 599 064 Kč 1 116 840 Kč 1 116 840 Kč 1 116 840 Kč 1 116 840 Kč

vlastní: 799 064 Kč 716 840 Kč 716 840 Kč 716 840 Kč 716 840 Kč

grant: 800 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

114 Pplk. Sochora 738/38, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 718 148 Kč 1 294 975 Kč 1 294 975 Kč 1 294 975 Kč 0 Kč

vlastní: 1 700 000 Kč 794 975 Kč 794 975 Kč 794 975 Kč 0 Kč

grant: 1 018 148 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč

žadatelé:

115 Schnirchova 1256/2, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč

vlastní: 521 550 Kč 941 550 Kč 941 550 Kč 941 550 Kč 941 550 Kč

grant: 950 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč

žadatelé:

116 Šternberkova  766/19, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč

vlastní: 564 591 Kč 879 591 Kč 879 591 Kč 879 591 Kč 879 591 Kč

grant: 965 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken uliční 

fasády,

 výměna oken dvorní 

fasády

výměna oken uliční fasády,

Bytové družstvo Jirečkova 5, se sídlem Jirečkova 1010/5, PSČ 170 00 Praha 7

rekonstrukce 2 uličních 

fasád bytového domu 

včetně výměny 

klempířských prvků a 

repase původních 

vlajkových stožárů

Společenství vlastníků jednotek pro budovu Schnirchova 2/1256, se sídlem Schnirchova 1256/2, PSČ  170 00 Praha 7

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 repase části oken a 

vstupních vrat s dveřmi, 

výměna části oken

oprava fasády

Bytové družstvo Pod Okem, se sídlem Pplk. Sochora 738/38, PSČ  170 00 Praha 7

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP oprava uliční fasády včetně 

renovace vstup. dveří do 

objektu,  výměna vněj. 

okenních křídel a dřevěných 

špalet v ulič. fasádě domu vč. 

klempíř. a dalších 

souvisejících prací

 oprava uliční fasády včetně 

renovace vstupních dveří do 

objektu,  výměna vnějších 

okenních křídel a dřevěných 

špalet v uliční fasádě domu 

včetně klempířských a dalších 

souvisejících prací

Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7, se sídlem Šternberkova 766/19, PSČ 170 00 Praha 7

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
rekonstrukce 2 uličních 

fasád bytového domu 

včetně výměny 

klempířských prvků a 

repase původních 

vlajkových stožárů

ŽÁDOST O GRANT
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

122 Sokolovská 86/97, k. ú. Karlín, Praha 8 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 753 798 Kč 3 172 391 Kč 3 172 391 Kč 3 172 391 Kč 3 172 391 Kč

vlastní: 2 753 798 Kč 2 272 391 Kč 2 272 391 Kč 2 272 391 Kč 2 272 391 Kč

grant: 5 000 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPvýměna: oken v ulič. fasádě  - 

repliky špalet. oken, keramic. 

parapetů, vstup. dveří za 

dřevěné oken dvor. fasády za 

jednoduchá, dveře lodžií na 

podest. oprava ulič. fasády, 

zábradlí, oprava střechy, 

dvor. fasády, štít. zdi, zábradlí

výměna: oken v ulič. 

fasádě

Bytové družstvo Sokolovská 86/97, se sídlem Sokolovská 86/97, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín
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Příloha č. 11 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 28 928 227 Kč 18 377 528 Kč 18 377 528 Kč 18 377 528 Kč 18 377 528 Kč 0 Kč

vlastní: 12 722 252 Kč 8 937 528 Kč 9 187 528 Kč 9 187 528 Kč 9 187 528 Kč 0 Kč

grant: 16 205 975 Kč 9 440 000 Kč 9 190 000 Kč 9 190 000 Kč 9 190 000 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností  - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora "de 

minimis"

 celkem 8 projektů je navrženo na udělení grantu hl. m. Prahy

                         Návrh

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

001C Loreta Praha, Loretánské náměstí 100/7, Praha 1, k.ú. Hradčany

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč

vlastní: 1 090 248 Kč 1 290 248 Kč 1 390 248 Kč 1 390 248 Kč 1 390 248 Kč

grant: 2 000 000 Kč 1 800 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč

žadatel/é:

002C Dům U černého lva, Lázeňská 287/4, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč

vlastní: 1 421 526 Kč 1 761 501 Kč 1 911 501 Kč 1 911 501 Kč 1 911 501 Kč

grant: 2 639 975 Kč 2 300 000 Kč 2 150 000 Kč 2 150 000 Kč 2 150 000 Kč

žadatel/é:

004C Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského, Vlašská  337/38, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 333 362 Kč 2 246 430 Kč 2 246 430 Kč 2 246 430 Kč 2 246 430 Kč

vlastní: 817 362 Kč 846 430 Kč 846 430 Kč 846 430 Kč 846 430 Kč

grant: 1 516 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč

žadatel/é:

005C Husův dům, Jungmannova 22/9, Praha 1, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 541 990 Kč 499 554 Kč 499 554 Kč 499 554 Kč 499 554 Kč

vlastní: 1 391 990 Kč 179 554 Kč 179 554 Kč 179 554 Kč 179 554 Kč

grant: 2 150 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

žadatel/é:

založena veřejná podpora v režimu de minimis

ŽÁDOST O GRANT

oprava obvodové zdi areálu 

Nemocnice MSKB - 1.etapa

ŽÁDOST O GRANT

1. priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - spojovací mostek, 2. 

priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - boční rizality (kovářské, 

pasířské, zlatnické, klempířské, 

truhlářské práce a prvky)

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se sídlem Šporkova 321/12, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

Suverenní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství, se sídlem Velkopřevorské náměstí 485/4, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

Provincie kapucínů v ČR, se sídlem Loretánské nám. 99/6, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

obnova výplní okenních 

otvorů

obnova výplní okenních 

otvorů

1. priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - spojovací mostek, 2. 

priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - boční rizality (kovářské, 

pasířské, zlatnické, klempířské, 

truhlářské práce a prvky)

založena veřejná podpora v režimu de minimis

Českobratrská církev evangelická, se sídlem Jungmannova 22/9, PSČ 110 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP1. priorita: repasování oken v 

celém objektu, uliční i dvorní 

fasáda, 2. priorita: oprava uliční 

fasády včetně zrestaurování 

sochařské výzdoby (socha Mistra 

Jana Husa a další ozdobné 

prvky)

repasování oken v uliční 

části fasády

založena veřejná podpora v režimu de minimis

založena veřejná podpora v režimu de minimis

oprava obvodové zdi areálu 

Nemocnice MSKB - 1.etapa

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

010C Kostel sv. Štěpána, Štěpánská, Praha 2, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 967 908 Kč 967 908 Kč 967 908 Kč 967 908 Kč 967 908 Kč

vlastní: 367 908 Kč 367 908 Kč 367 908 Kč 367 908 Kč 367 908 Kč

grant: 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatel/é:

014C Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 , k.ú. Vinohrady

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 392 928 Kč 3 503 607 Kč 3 503 607 Kč 3 503 607 Kč 3 503 607 Kč

vlastní: 4 792 928 Kč 2 303 607 Kč 2 303 607 Kč 2 303 607 Kč 2 303 607 Kč

grant: 2 600 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatel/é:

018C Starý židovský hřbitov, U starého židovského hřbitova, Praha 5, k.ú. Smíchov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 518 230 Kč 509 680 Kč 509 680 Kč 509 680 Kč 509 680 Kč

vlastní: 618 230 Kč 189 680 Kč 189 680 Kč 189 680 Kč 189 680 Kč

grant: 900 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

žadatel/é:

029C Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, Karlovarská 3/6, Praha 17, k.ú. Řepy

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 022 060 Kč 3 498 600 Kč 3 498 600 Kč 3 498 600 Kč 3 498 600 Kč

vlastní: 2 222 060 Kč 1 998 600 Kč 1 998 600 Kč 1 998 600 Kč 1 998 600 Kč

grant: 3 800 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

žadatel/é:

oprava fasády kostela

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově,  se sídlem Markétská 1/28,  PSČ 160 00 Praha 6

oprava, stabilizace, konzervace a 

restaurování poškozených 

náhrobků č. 133 - 200, oprava, 

stabilizace, konzervace a 

restaurování poškozených 

náhrobků č. 201 - 270 , oprava, 

stabilizace, konzervace a 

restaurování poškozených 

náhrobků č. 271 - 335

založena veřejná podpora v režimu de minimis

založena veřejná podpora v režimu de minimis

oprava, stabilizace, 

konzervace a restaurování 

poškozených náhrobků č. 

133 - 200

Židovská obec v Praze,  se sídlem Maiselova 250/18,  PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

1. priorita: oprava střešní 

krytiny, klempířských prvků a 

hromosvodu na kostele, 2. 

priorita: oprava fasády kostela

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP1. priorita: obnova exteriéru 

zvonice kostela, severní a 

východní strana (I. etapa - 2016), 

2. priorita: obnova exteriéru 

zvonice kostela, jižní a západní 

strana (II. etapa - 2017), 3. 

priorita: restaurování vstupních 

dveří do kostela

obnova exteriéru zvonice 

kostela, jižní a západní 

strana (II. etapa - 2017)

Arcibiskupství pražské,  se sídlem Hradčanské nám. 56/16,  PSČ 119 02 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

restaurátorská výmalba a 

restaurování nástěných maleb 

v hlavní lodi kostela 3. a 4. 

pole od presbytáře - 2. etapa

založena veřejná podpora v režimu de minimis

Arcibiskupství pražské,  Hradčanské nám. 56/16,  PSČ 119 02 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurátorská výmalba a 

restaurování nástěných 

maleb v hlavní lodi kostela 3. 

a 4. pole od presbytáře - 2. 

etapa

založena veřejná podpora v režimu de minimis

3



Příloha č. 12 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 859 830 Kč 854 530 Kč 854 530 Kč 854 530 Kč 854 530 Kč 0 Kč

vlastní: 305 830 Kč 324 530 Kč 324 530 Kč 324 530 Kč 324 530 Kč 0 Kč

grant: 554 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

                             Návrh

celkem  2 žádosti navrženy na udělení grantu hl. m. Prahy

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

STATISTIKA

rekapitulace movité kulturní památky - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v režimu "de minimis"

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - movité kulturní památky

005M Kostel sv. Štěpána, Štěpánská, Praha 2, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 484 150 Kč 484 150 Kč 484 150 Kč 484 150 Kč 484 150 Kč

vlastní: 170 150 Kč 184 150 Kč 184 150 Kč 184 150 Kč 184 150 Kč

grant: 314 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

006M Bazilika sv. Markéty v Praze - Břevnově, Markétská 1/28, Praha 6, k.ú. Břevnov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 375 680 Kč 370 380 Kč 370 380 Kč 370 380 Kč 370 380 Kč

vlastní: 135 680 Kč 140 380 Kč 140 380 Kč 140 380 Kč 140 380 Kč

grant: 240 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč

žadatel/é:

Arcibiskupství pražské, se sídlem Hradčanské nám. 56/16, PSČ 119 02 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT

založena veřejná podpora v režimu de minimis

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově,  se sídlem Markétská 1/28,  PSČ 169 00 Praha 6

restaurování bočního oltáře 

Snímání z kříže - 

architektury oltářního 

retabula včetně rámů 

obrazů, zlacených řezeb a 

obrazu z nástavce

založena veřejná podpora v režimu de minimis

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování oltářního obrazu 

Vyhoštění sv. Otmara a 

ozdobného rámu 

restaurování oltářního 

obrazu Vyhoštění sv. 

Otmara a ozdobného rámu 

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování bočního oltáře 

Snímání z kříže - architektury 

oltářního retabula včetně 

rámů obrazů, zlacených 

řezeb a obrazu z nástavce

2



     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 9 921 417 Kč 8 993 470 Kč 8 993 470 Kč 8 993 470 Kč 8 993 470 Kč 0 Kč

vlastní: 4 196 417 Kč 5 523 470 Kč 5 523 470 Kč 5 523 470 Kč 5 523 470 Kč 0 Kč

grant: 5 725 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč 0 Kč

rekapitulace ostatní památkově chráněné objekty - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejna podpora 

celkem 7 žádostí navrženo na udělení grantů hl. m. Prahy 

vysvětlivky:

OPP - odbor památkové péče MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav

církevních objektů

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

Příloha č. 13 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

Návrh

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

004 Strahovská 203, k. ú. Hradčany, Praha 1

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 980 014 Kč 980 014 Kč 980 014 Kč 980 014 Kč 980 014 Kč

vlastní: 343 014 Kč 610 014 Kč 610 014 Kč 610 014 Kč 610 014 Kč

grant: 637 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč

žadatelé:

018 Valdštejnské náměstí 163/2 -  byt č. 14, k. ú. Malá Strana, Praha 1

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 127 224 Kč 1 052 055 Kč 1 052 055 Kč 1 052 055 Kč 1 052 055 Kč

vlastní: 397 224 Kč 452 055 Kč 452 055 Kč 452 055 Kč 452 055 Kč

grant: 730 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

089 Malátova 509/4, k. ú. Smíchov, Praha 5

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč

vlastní: 601 904 Kč 1 001 904 Kč 1 001 904 Kč 1 001 904 Kč 1 001 904 Kč

grant: 1 000 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

092 Na Březince 1368/5, k. ú. Smíchov, Praha 5

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč

vlastní: 800 172 Kč 800 172 Kč 800 172 Kč 800 172 Kč 800 172 Kč

grant: 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

sanace vnitřních zdí v 

přízemí domu Strahovská 

203, Praha 1

sanace vnitřních zdí v 

přízemí domu Strahovská 

203, Praha 1

restaurátorské práce -malba 

(nástropní a boční)

restaurátorské práce - 

parketová podlaha

restaurátorské práce - 

kachlová kamna

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 
restaurátorské práce -malba 

(nástropní a boční)

restaurátorské práce - 

parketová podlaha

restaurátorské práce - 

kachlová kamna

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády 

včetně repase vnější 

strany oken

oprava uliční fasády včetně 

repase vnější strany oken

Společenství vlastníků domu Malátova 509/4,Praha 5, se sídlem Malátova 509/4, PSČ 150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády - 

rehabilitace povrchů 

původních omítek

oprava uliční fasády - 

rehabilitace povrchů 

původních omítek

Společenství vlastníků domu čp. 1368 - Smíchov, se sídlem Na Březince 1368/5, PSČ 150 00 Praha 5

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

120 Petra Slezáka 547/4, k. ú. Karlín, Praha 8

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 655 354 Kč 622 266 Kč 622 266 Kč 622 266 Kč 622 266 Kč

vlastní: 285 354 Kč 372 266 Kč 372 266 Kč 372 266 Kč 372 266 Kč

grant: 370 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatelé:

121 Pobřežní 380/2, k. ú. Karlín, Praha 8

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč

vlastní: 856 138 Kč 1 594 138 Kč 1 594 138 Kč 1 594 138 Kč 1 594 138 Kč

grant: 1 588 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč

žadatelé:

129  Tolstého 722/22, k. ú. Vršovice, Praha 10

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 912 611 Kč 1 092 921 Kč 1 092 921 Kč 1 092 921 Kč 1 092 921 Kč

vlastní: 912 611 Kč 692 921 Kč 692 921 Kč 692 921 Kč 692 921 Kč

grant: 1 000 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna 16 oken v uliční 

fasádě a výměna 12 oken 

do parkového vnitrobloku 

výměna 16 oken v uliční 

fasádě

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády oprava uliční fasády

Společenství vlastníků Petra Slezáka 547/4, Praha-Karlín, se sídlem Petra Slezáka 547/4, PSČ 186 00 Praha 8

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna špaletových oken 

- uliční úroveň

výměna špaletových oken - 

uliční úroveň

Bytové družstvo Pobřežní 380/2, se sídlem Pobřežní 380/2, PSČ 186 00 Praha 8

3



Příloha č. 14 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 15 478 856 Kč 13 932 851 Kč 14 454 750 Kč 14 454 750 Kč 14 454 750 Kč 0 Kč

vlastní: 6 612 902 Kč 6 432 851 Kč 6 704 750 Kč 6 704 750 Kč 6 704 750 Kč 0 Kč

grant: 8 865 954 Kč 7 500 000 Kč 7 750 000 Kč 7 750 000 Kč 7 750 000 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Návrh

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností  - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora 

celkem 12 žádostí je navrženo na udělení grantu hl. m. Prahy

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

006C Kostel sv. Michala, Opatovická, V Jirchářích , Praha 1, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč

vlastní: 593 788 Kč 643 788 Kč 643 788 Kč 643 788 Kč 643 788 Kč

grant: 1 050 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatel/é:

007C Fara u kostela sv. Vojtěcha, Pštrossova 214/17, Praha 1, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč

vlastní: 524 014 Kč 589 014 Kč 589 014 Kč 589 014 Kč 589 014 Kč

grant: 965 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatel/é:

009C Chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí, Praha 1, k.ú. Staré Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč

vlastní: 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč

grant: 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč

žadatel/é:

015C Kostel sv. Anny, Tovačovského, Praha 3, k.ú. Žižkov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 521 899 Kč 0 Kč 521 899 Kč 521 899 Kč 521 899 Kč

vlastní: 186 899 Kč 0 Kč 271 899 Kč 271 899 Kč 271 899 Kč

grant: 335 000 Kč 0 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování stropních maleb 

v prostoru schodiště fary 2. 

etapa

restaurování stropních maleb 

v prostoru schodiště fary 2. 

etapa

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výmalba interiéru kostela, 

úprava kamenných žeber a 

obnova omítek na masivních 

kamenných sloupech 

výmalba interiéru kostela, 

úprava kamenných žeber a 

obnova omítek na masivních 

kamenných sloupech 

Slovenský evangelický církevní sbor v Praze, se sídlem V Jirchářích 152/14, PSČ 110 00 Praha 1

restaurování 19 oken - etapa 

2017

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa,  se sídlem Čajkovského 669/36,  PSČ 130 00 Praha 3

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město,  se sídlem Celetná 601/5,  PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha,  se sídlem Pštrossova 17,  PSČ 110 00 Praha 1     

oprava krovu a střechy 

hlavní lodi kostela - 2. etapa

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava krovu a střechy hlavní 

lodi kostela - 2. etapa

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování 19 oken - etapa 

2017

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

017C Kostel sv. Václava, náměstí 14. října, Praha 5, k.ú. Smíchov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 399 840 Kč 399 840 Kč 399 840 Kč 399 840 Kč 399 840 Kč

vlastní: 149 840 Kč 149 840 Kč 149 840 Kč 149 840 Kč 149 840 Kč

grant: 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

020C Wilfertova vila, Na Špejcharu 291/3, Praha 7, k.ú. Holešovice

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 018 392 Kč 1 354 580 Kč 1 354 580 Kč 1 354 580 Kč 1 354 580 Kč

vlastní: 706 438 Kč 494 580 Kč 494 580 Kč 494 580 Kč 494 580 Kč

grant: 1 311 954 Kč 860 000 Kč 860 000 Kč 860 000 Kč 860 000 Kč

žadatel/é:

021C Kostel sv. Remigia, náměstí 25. března, Praha 9, k.ú. Čakovice

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 604 114 Kč 586 864 Kč 586 864 Kč 586 864 Kč 586 864 Kč

vlastní: 214 114 Kč 216 864 Kč 216 864 Kč 216 864 Kč 216 864 Kč

grant: 390 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč

žadatel/é:

022C Kostel sv. Václava, U proseckého kostela, Praha 9, k.ú. Prosek

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 332 056 Kč 332 056 Kč 332 056 Kč 332 056 Kč 332 056 Kč

vlastní: 117 056 Kč 122 056 Kč 122 056 Kč 122 056 Kč 122 056 Kč

grant: 215 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava kamenných prvků 

severní strany kostela - sokl

oprava kamenných prvků 

severní strany kostela - sokl

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava,  se sídlem náměstí 14.října 624/17,  PSČ 150 00  Praha 5   

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
1. priorita: restaurování maleb - 

první klenebné pole před kruchtou 

v lodi kostela, 2. priorita: 

restaurování vitráže - 2ks oken v 

klenebném poli před kruchtou v 

lodi kostela

1. priorita: restaurování maleb - 

první klenebné pole před 

kruchtou v lodi kostela, 2. 

priorita: restaurování vitráže - 

2ks oken v klenebném poli před 

kruchtou v lodi kostela

oprava fasády na zbylé části 

domu - etapa dokončení

Obec Křesťanů v České republice,  se sídlem Na Špejcharu 291/3,  PSČ 170 00 Praha 7

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

1. priorita: oprava jižní strany a 

částečně západní strany fasády 

včetně restaurování mozaiky, 2. 

priorita: oprava fasády na zbylé 

části domu - etapa dokončení

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy apsid kostela

ŽÁDOST O GRANT

oprava střechy apsid kostela

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek,  se sídlem U proseckého kostela 5/3,  PSČ 190 00 Praha 9

Řimskokatolická farmost u kostela sv. Remigia, Praha - Čakovice,  se sídlem náměstí 25. března 17/3,  PSČ 190 00 Praha 9

ŽÁDOST O GRANT
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

023C Kostel Povýšení sv. Kříže, Praha - Vinoř, Vinořské náměstí/ Urbanická, Praha 9 , k.ú. Vinoř

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 529 665 Kč 529 665 Kč 529 665 Kč 529 665 Kč 529 665 Kč

vlastní: 185 665 Kč 229 665 Kč 229 665 Kč 229 665 Kč 229 665 Kč

grant: 344 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

024C Kostel sv. Václava Praha - Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 , k.ú. Vršovice

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 652 929 Kč 652 929 Kč 652 929 Kč 652 929 Kč 652 929 Kč

vlastní: 232 929 Kč 252 929 Kč 252 929 Kč 252 929 Kč 252 929 Kč

grant: 420 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatel/é:

025C Kostel Petra a Pavla v Praze Řeporyjích, Řeporyjské náměstí, Praha 13 , k.ú. Řeporyje

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 335 457 Kč 335 457 Kč 335 457 Kč 335 457 Kč 335 457 Kč

vlastní: 120 457 Kč 125 457 Kč 125 457 Kč 125 457 Kč 125 457 Kč

grant: 215 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč

žadatel/é:

030C Budova děkanství - hospodářské stavení, nám. Bratří Jandusů 21/21, Praha 22, k.ú. Uhříněves

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 727 083 Kč 2 384 039 Kč 2 384 039 Kč 2 384 039 Kč 2 384 039 Kč

vlastní: 957 083 Kč 984 039 Kč 984 039 Kč 984 039 Kč 984 039 Kč

grant: 1 770 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava opěrné zdi areálu 

kostela

oprava opěrné zdi areálu 

kostela

sanace vlhkého zdiva - 

interiér kostela

Římskokatolická farnost Ořech, se sídlem Baarovo náměstí 10, PSČ 252 25 Praha 13

ŽÁDOST O GRANT

Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv.Kříže v Praze 9 - Vinoř, se sídlem Vinořské náměstí 16,  PSČ 190 15 Praha 9

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

Římskokatolická farnost u kostela Všech Svatých Praha - Uhřiněves, se sídlem náměstí Bratří Jandusů 21/21, PSČ 104 00 Praha 22

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

1. priorita: statické zajištění 

hospodářské budovy, 2. priorita: 

oprava ohradní zdi

statické zajištění 

hospodářské budovy

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

sanace vlhkého zdiva - 

interiér kostela

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice, se sídlem Vršovické nám. 84/6, PSČ 100 00 Praha 10

havarijní oprava měděné 

střešní krytiny - levá boční loď 

1. část

havarijní oprava měděné 

střešní krytiny - levá boční 

loď 1. část
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Příloha č. 15 k usnesení Rady HMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 4 376 000 Kč 4 278 250 Kč 4 278 250 Kč 4 278 250 Kč 4 278 250 Kč 0 Kč

vlastní: 1 684 165 Kč 1 628 250 Kč 1 628 250 Kč 1 628 250 Kč 1 628 250 Kč 0 Kč

grant: 2 691 835 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 0 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Návrh

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

celkem 3 žádosti navrženy na udělení grantu hl. m. Prahy

STATISTIKA

rekapitulace movité kulturní památky - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - movité kulturní památky

001M Kostel sv. Tomáše, Josefská 28/8, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč

vlastní: 455 980 Kč 455 980 Kč 455 980 Kč 455 980 Kč 455 980 Kč

grant: 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatel/é:

003M Chrám Panny Marie Vítězné, Karmelitská, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 028 185 Kč 1 930 435 Kč 1 930 435 Kč 1 930 435 Kč 1 930 435 Kč

vlastní: 828 185 Kč 730 435 Kč 730 435 Kč 730 435 Kč 730 435 Kč

grant: 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatel/é:

004M Kostel sv. Haštala, Haštalské náměstí, Praha 1, k.ú. Staré Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč

vlastní: 400 000 Kč 441 835 Kč 441 835 Kč 441 835 Kč 441 835 Kč

grant: 741 835 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatel/é:

Klášter Pražského Jezulátka, se sídlem Karmelitská 385/9, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

restaurování hlavního oltáře 

jako celku 

ŽÁDOST O GRANT

restaurování varhan, etapa č. 

4

restaurování varhan, etapa 

č. 4

Česká provincie Řádu sv. Augustina, se sídlem Josefská 28/8, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

restaurování hlavního oltáře 

jako celku 

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město, se sídlem Celetná 601/5, PSČ 110 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování hlavního oltáře - 

oltářní architektury - snímání 

přemaleb a sloupy s pilířem a 

restaurování soch z hlavního 

oltáře 

stanovisko 

Komise RHMP 

restaurování hlavního oltáře - 

oltářní architektury - snímání 

přemaleb a sloupy s pilířem a 

restaurování soch z hlavního 

oltáře 

2
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Důvodová zpráva  

 RHMP 

 

Granty vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017 byly vyhlášeny usnesením 

RHMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016 a současně byly schváleny: 

- Zásady pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

(dále jen Zásady),  

- Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 a to 

samostatně pro: 

-  věci nemovité (dále jen Žádost na věci nemovité), 

-    věci movité (dále jen Žádost na věci movité), 

- Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017 (dále jen Časový harmonogram)  

Datum pro podání žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na 

rok 2017 byl stanoven do 14. 11. 2016 včetně.  

Na rok 2017 bylo podáno celkem 165 Žádostí, z toho: 

- 129 žádostí se týká ostatních památkově chráněných objektů - věci nemovité, 

-   30 žádostí se týká objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností - věci 

nemovité, 

-    6 žádostí se týká movitých kulturních památek.  

V průběhu měsíce ledna a února roku 2017 byly všechny žádosti podrobeny předběžné 

kontrole, bylo prověřováno, zda byly v Žádostech o grant na věci nemovité i movité vyplněny 

všechny údaje, zda byly doloženy požadované doklady a zda byl doložen na CD vyplněný 

elektronický formulář žádosti o grant, který je od roku 2016 povinný. Kontrolu prováděli 

grantoví a finanční specialisté odboru památkové péče MHMP za danou oblast, následně 

zaměstnanec oddělení „Kancelář památky světového dědictví“ OPP MHMP. Výstup z  

kontrolního zjištění byl předán řediteli OPP MHMP k dalšímu posouzení včetně žádostí, které 

byly navrženy k nevyhovění - viz níže uvedeno. 

 

Ze 165 podaných žádostí 38 žádostí na věci nemovité vykazovalo věcné a formální 

nedostatky spočívající především v nevyplnění všech údajů v Žádosti o grant či nedoložení 

požadovaných dokladů, např. položkový rozpočet stavebních a restaurátorských prací nebyl 

zpracován rozpočtářským software nebo průkazným způsobem nespecifikoval rozsah prací – 

položek dle předmětu grantu, komplety uvedené v rozpočtech nebyly blíže popsány, nebo na 

předmět žádosti o grant nebylo vydáno odborem památkové péče MHMP příslušné závazné 

stanovisko k provedení prací, nebyl doložen elektronický formulář žádosti o grant na CD 

v požadovaném formátu apod. Z počtu 38 žádostí na věci nemovité se 2 žádosti týkaly 

objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností a 36 žádostí se týkalo památkově 

chráněných objektů.  Žádosti, u kterých byly zjištěny věcné a formální nedostatky, byly 

navrženy k nevyhovění, přičemž u každé žádosti je kontrolní zjištění uvedeno na 

samostatném listě (protokolu). Protokoly jsou součástí přílohy č. 1 k důvodové zprávě. 

V průběhu grantového řízení jeden žadatel o grant na rok 2017 od žádosti odstoupil. Jedná se 

o žadatele vedeného pod č. grantu 073 (ostatní památkově chráněné objekty). 
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Na základě výše uvedeného bylo do grantového řízení zařazeno 126 Žádostí z toho: 

- na ostatní památkově chráněné objekty (92 Žádostí), požadovaná výše grantů 

představovala celkem částku 101 649 541 Kč,  

- na objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností (28 Žádostí), požadovaná 

výše grantů představovala celkem částku 30 583 929 Kč, 

- na objekty, které jsou movitými kulturními památkami (6 Žádostí), požadovaná výše 

grantu představovala 3 373 635 Kč.  

V sestavě rozpočtu hl. m. Prahy byla pro rok 2017 v kap. 0680, § 3322  - Granty, ORG 

0098001000000 schválena částka 60 000 000 Kč a to na věci movité i nemovité. 

Jednotlivé Žádosti o poskytnutí Grantu byly odborem památkové péče zpracovány do 

„Souhrnných přehledů žádostí o poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů“ (dále jen Souhrnné přehledy), které byly předloženy k projednání 

Komisi RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků 

na financování oprav církevních objektů (dále jen Komise RHMP) a následně k projednání ve 

Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

(dále jen Výbor ZHMP). Pro Komisi RHMP a Výbor ZHMP byly Souhrnné přehledy 

rozděleny na ostatní památkově chráněné objekty, na objekty ve vlastnictví církví a 

náboženských společností a na movité kulturní památky.  

Komise RHMP dne 2. 3. 2017 navrhla na svém zasedání rozdělit v rámci kap. 0680, § 3322 

finanční prostředky do výše schváleného rozpočtu tj. 60 000 000 Kč a to na věci nemovité i 

movité. Granty v celkové výši 39 200 000 Kč byly navrženy ve prospěch 69 ostatních 

památkově chráněných objektů (ostatní právnické a fyzické osoby), granty v celkové výši 

17 500 000 Kč byly navrženy ve prospěch 24 objektů ve vlastnictví církví a náboženských 

společností a granty v celkové výši 3 300 000 Kč ve prospěch 6 žadatelů movitých kulturních 

památek.  

Současně Komise RHMP nedoporučila udělení grantů vlastníkům památkově významných 

objektů a ztotožnila se s návrhem architekta – památkáře OPP MHMP, neboť se u objektů 

jedná o běžné udržovací práce, dále nedoporučuje udělení grantů z důvodu obtížnosti 

posouzení položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací, z důvodu, že práce na 

objektu nejsou pohledově uplatnitelné, z důvodu, že finanční prostředky byly poskytnuty ke 

stejnému účelu z jiných veřejných zdrojů a z důvodu nedostatku finančních prostředků 

určených pro granty vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2017 apod. Celkem 

se jedná o nedoporučení grantů pro 27 žádostí na památkově chráněné objekty a na objekty ve 

vlastnictví církví a náboženských společností. Tyto žádosti jsou součástí přílohy č. 1, č. 2, č. 4 

a č. 5 tohoto usnesení RHMP. 

Zápis z jednání Komise RHMP je přílohou č. 2 k důvodové zprávě. 

Závěry Komise RHMP byly předloženy Výboru ZHMP, který na svém zasedání dne 5. 4. 

2017 návrh této Komise RHMP odsouhlasil.  

Zápis z jednání Výboru je přílohou č. 3 k důvodové zprávě. 

Po projednání v Komisi RHMP a ve Výboru ZHMP byly všechny Žádosti rozpracovány do 

příloh č. 1 - 15 k návrhu tohoto usnesení, přičemž v příloze č. 6 a č. 7 jsou uvedeny granty, 

které jsou navrženy v nevyhovění včetně žadatele, který od žádosti o grant odstoupil  - viz 

výše uvedeno. Položkové rozpočty, které byly součástí Žádostí, a byly navrženy Komisí 
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RHMP a Výborem ZHMP na udělení grantů, byly předány soudnímu znalci, který posoudil 

výši nákladů stavebních a restaurátorských prací. Současně vyhodnotil u navrhovaných 

Žádostí, zda jsou ceny vzhledem k povaze a rozsahu prací cenami obvyklými. Ze znaleckých 

posudků jednotlivých Žádostí vyplynulo, že u jednoho z navrhovaných objektů vedeného pod 

č. 114 došlo k výraznému nadhodnocení stavebních prací, které byly specifikovány 

v předloženém položkovém rozpočtu, a které se týkají opravy fasády předmětného objektu. 

Proto je Radě hl. m. Prahy předložen návrh finanční prostředky ve výši 500 000 Kč na tento 

objekt, který je veden v kategorii ostatních památkově chráněných objektů, grant neudělit. 

Tyto nesrovnalosti bylo možno zjistit až vypracováním kontrolních rozpočtů stavebních prací, 

které byly zpracovány a předloženy soudním znalcem. U ostatních objektů k nadhodnocení 

stavebních a restaurátorských prací nedošlo. Znalecké posudky k jednotlivým navrhovaným 

objektům jsou uvedeny v příloze č. 4 k důvodové zprávě. Součástí přílohy č. 4 k důvodové 

zprávě je i posudek žádosti, na kterou se nenavrhuje grant udělit z důvodu nadhodnocení 

stavebních prací tak, jak je výše uvedeno. K posouzení cen restaurátorských prací byly 

vybraným znalcům předloženy i rozpočty žadatelů o grant na věci movité. Z doložených 

posudků vyplynulo, že u jednotlivých rozpočtů na věci movité nedošlo k nadhodnocení 

restaurátorských prací. I tyto posudky jsou součástí přílohy č. 4 k důvodové zprávě. Všechny 

posudky na věci nemovité i movité jsou k tomuto tisku doloženy na DVD nosiči. 

Znalecké posudky včetně závěrečného vyhodnocení byly zpracovány v souladu s Rámcovou 

smlouvou INO/80/02/000363/2015, která byla se soudním znalcem uzavřena dne 5. 2. 2015. 

Na základě dílčích objednávek č. 2/2017, č. 3/2017 a č. 4/2017, které na výše uvedenou 

Rámcovou smlouvu navazují, bylo posouzeno celkem 93 objektů na věci nemovité a 

samostatně byly vyhotoveny objednávky č. 1/2017, č. 5/2017 a č. 6/2017 na posouzení 

rozpočtů 6 objektů věcí movitých. Celkové náklady spojené s vypracováním znaleckých 

posudků na věci nemovité i movité představují částku 603 532 Kč a budou hrazeny z rozpočtu 

OPP MHMP, kap. 0680, § 3322 (koncepce). Celkem bylo posouzeno 99 rozpočtů žádostí o 

grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017. 

Od roku 2015 nabývá účinnosti a platnosti nové znění zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, kterým se mění a doplňují některá ustanovení Smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace - grantu.  

V této souvislosti se RHMP předkládá ke schválení nový vzor veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy, na zachování či obnovu památkové hodnoty 

a podstaty hmotného objektu a to samostatně na věci nemovité a samostatně na věci movité. 

Vzorové smlouvy vycházejí ze Zásad pro rok 2017 s odkazem na platné zákony související 

s poskytováním dotací z veřejných zdrojů např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, zákon č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů apod. Smluvně je ošetřena i veřejná podpora. V případě, 

že je u příjemce založena veřejná podpora, následně je dotace poskytována jako podpora 

malého rozsahu v režimu „de minimis“. 

Návrhy těchto veřejnoprávních smluv jsou součástí přílohy č. 8 a č. 9 k návrhu usnesení.  
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Na základě výše uvedeného předkladatel navrhuje RHMP pro rok 2017: 

 schválit návrh na udělení grantů hl. m. Prahy formou účelové neinvestiční dotace 

vlastníkům památkově významných objektů, celkem ve prospěch 22 žadatelů ostatních 

památkově chráněných objektů, objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností a 

objektů, které jsou movitými kulturními památkami dle přílohy č. 1 – č. 5 tohoto usnesení, 

 schválit nevyhovění udělení dotace žádostem o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů, které nesplnily podmínky stanovené v Zásadách a jsou uvedeny v 

příloze č. 6 a č. 7 tohoto usnesení, 

 schválit vzory veřejnoprávních smluv samostatně na věci nemovité a samostatně na věci 

movité, které jsou součástí přílohy č. 8 a č. 9 tohoto usnesení, 

 nesouhlasit s udělením grantu hl. m. Prahy ve výši 500 000 Kč jednomu žadateli o grant 

vedeného pod č. 114 z důvodu nadhodnocení stavebních prací v návaznosti na článek IV. 

bod 7 Zásad s tím, že tato žádost je součástí přílohy č. 10 tohoto usnesení, 

 odsouhlasit návrh na udělení grantů hl. m. Prahy formou účelové neinvestiční dotace 

vlastníkům památkově významných objektů celkem ve prospěch 76 žadatelů ostatních 

památkově chráněných objektů, objektů ve vlastnictví církví a náboženských a objektů, 

které jsou movitými kulturními památkami dle přílohy č. 10 - č. 15 toto usnesení s tím, že 

tyto granty budou předloženy ke schválení ZHMP. 

Rekapitulace navrhovaných a nenavrhovaných finančních prostředků vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017 v návaznosti na schválený rozpočet kap. 0680, § 3322 - 

granty, ORG 0098001000000 je uvedena v příloze č. 5 k důvodové zprávě.  

Soubor písemností obsahující usnesení RHMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016, tj. Zásady, Žádosti 

na věc movitou a nemovitou a Časový harmonogram je přílohou č. 6 k důvodové zprávě. 

Návrh usnesení do ZHMP je uveden v příloze č. 7 k důvodové zprávě. 

Projekty, které mohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a zakládají tak 

veřejnou podporu, jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2, č. 3, č. 10, č. 11 a č. 12 tohoto usnesení a 

budou po schválení v RHMP a v ZHMP poskytnuty v režimu „de minimis“. Konkrétní údaje 

o poskytnuté veřejné podpoře v rozhodném období jsou doloženy k jednotlivým žádostem u 

zpracovatelů tohoto tisku a bude k nim rovněž přihlédnuto před podpisem smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace - grantu na rok 2017. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
 
 

Protokoly žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017, které jsou navrženy k nevyhovění 

z důvodu věcných a formálních nedostatků v žádosti 
 

 
Rekapitulace žádostí o grant hl. m. Prahy navržených k nevyhovění: 
 
Oblast grantu  Počet žádostí navržených k 

vyřazení 
Nemovité věci – ostatní památkově 
chráněné objekty  

36 

Nemovité věci - objekty ve vlastnictví 
církví a náboženských společností 

2 

Movité kulturní památky 0 
Celkem navrženo k vyřazení  38 

 



Zadost vedena pod c. grantu: 

005 

Zadatel: 

Mgr. Grosova Klara, bytem Uvoz 169/6, Hradcany, 118 00 Praha 1, JUDr. 
Vladimir Krcma, bytem Strelecka 437/4, 500 02 Hradec Kralove, Irena 
Krcmova, Marie Pujmanove 588/7, Trebes, 500 11 , Hradec Kralove 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

Repase oken domu severni ulicni fasady, a dvorni fasady kfidla Radnick:ych 
schodu II. etapa. 

c. j. podam zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2041430/2016- Uvoz 169/6, Praha 1, k. u. Hradcany 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

v zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) byla na str. 2 v elektronicke a tistene 

podobe uvedena jinc! castka celko\J\fch nakladu vztahujfcf se repasi oken severni ulicni fasady a dvorni 

fasady kridla Radnickych schodu- II. etapa, nez bylo dolozeno v prilozenem polozkovem rozpoctu z 20. 

10. 2016, ktery byl zpracovan ing. A. Lupiskem. Neni tak zajisten sou lad mezi udaji uvedenymi v zadosti 

a udaji uvedenymi v prilozenem polozkovem rozpoctu, neni zrejme, jake naklady souvisejid s repasi 

oken, jsou platne. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantU vlastnikum pamatkove ~~Yznamnych objektu v 

roce 2017 - viz cl. Ill. bod 2 a 3, a proto je zadost 0 grant vedena pod c. 005/2017 navriena k 

nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Sti'ehik:ova datum: - 7 -02- 1017 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S k:ontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

VypracovaJ_; datum: 
H / P?~cu VJ?-1 

13 -02-2017 podpis: k 
• 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

podpis: ~-
Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- 2017 pod pis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 011 

Zadatel: 

Mgr. Milos Lippert, bytem Sadova 2424, Rakovnik II. 269 01 Rakovnik 
a JUDr. Lubomir Lippert, bytem Legionaru 374, Pribram VII, 261 01 Pnbram 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

zhotoveni replik oken a rymena oken dle puvodniho provedeni 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2010860/2016- Pod Bruskou 136/6, Praha 1, k. u. Mala Strana 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancehif 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebyla dolozena v tiSti~ne ani elektronicke 

podobe vyplnena prlloha c. 3 zadosti ,cestne prohtasenf zadatete o podporu v rezimu de miminis" 

druheho vlastnfka objektu, u prvnfho chybf vyplnene udaje vlastnfka tj. jmeno zadatele, adresa 

zadatele a datum narozenf zadatele. 

,Cestne prohlasenf zadatele o podporu v rezimu de miminis': nebylo v tistene ani elektronicke podobe 

vyplneno a dolozeno za kazdeho vlastnfka samostatne, pouze na jednom vyhotovenf byly podepsani oba 

vlastnfci. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovanf grantu vlastnfkum pamatkove V'{znamnych objektu v 

race 2017 - viz cl. Ill. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena pod c. 011/2017 navrZena 

k nevyhovenf. 

Vypracoval: Jarmila Strehikova datum: 
- 7 -02- 1017 

pOOplli:~j/ 
-------------------------------- ,/ 
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelaf pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjisteni~uhlasim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

V/JJkt:41f11J.t f' u~?t.-///t0 H;~'?eu~ 

Vypracoval: 1--t I' datum: 
f-"tl Mflc:ot#f 

1 4 -02- 2017 podpis: N 
1 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~lasim/~ 

Vlastni zjisteni: 

t!t-A-1>1 WA ' 
Vypracoval: datum: /Lf. )_ . )uJ1 ¥- podpis: Cjfl. 
Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjistenibsim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 015 

Zadatel: 

Prof. MUDr. Jin Snajdauf, bytem Hlavni 55, 273 51 Homi Bezdekov, Jifina 
Holubova, bytem Kallkovskeho 1233/18, Kobylisy, 182 00 Praha 8, Ing. 
Vaclava Jelinkova, bytem U stareho hfbitova 40/6, Josefov, 110 00 Praha 1 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

rymena dozite krytiny- bobrovky, rymena zlabu a svodu, rymena poskozenych 
lati 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2041354/2016 - U Luzickeho seminare 110/40, Praha 1, k. u. Mala 
Strana 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

Zadost o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dille jen Zadost) byla podana na formulili pro 
movitou kulturni pamatku, pficem.Z objekt je nemovitou kulturni pamatkou. Formular, ktery 
se zyka nemovite kulturni pamatky, je sestaven v jine stru.ktute a vypliiuji se jine udaje 
vztahujici k objektu. Soucasne v Zadosti na str. 5 vlastnik objektu nepotvrdil spravnost udaju 
svYm. podpisem, stejne tak nebyly podepsam dalSi vlastnici objektu (str. 6 a str. 7), na plne 
moci v tistene podobe neni ovefen zmocnenec, jen zmocnitel, polozkovy rozpocet neni 
zpracovan v rozpoctarskem software tak, jak je pozadovano v Zasadach pro poskytovani 
granru vlastnikum pamatkove vjznamnych objekru v roce 2017, cl. III. bod 16. Nebylo 
tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove ryznamnych 
objektu v roce 2017 -viz cl. III. bod 3 a bod 16, a proto je zadost o grant vedena pod c. 
015/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 
~ 1 ~nz- 2011 podpis~ 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: t-._ ~ datum: 
ul'. rCtl Pr1 

1 3 -oz- zo17 

1 

pod pis: 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancehir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

tl LlrVr'br 1\ 
1 

Vypracoval: datum: podpis: cf. 
Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedemi pod c. grantu: 016 

Zadatel: 

Ing. Zeno Krasa, bytem Vizovicka 313, Liberec XIX- Homi Hanychov, 460 08 
Liberec, Ing. Jiri Krasa, bytem Narodni 383/41, Liberec, VIII- Dolni Hanychov, 
460 08 Liberec, MUDr. Alexandra Matouskova, bytem Dienzenhoferova 
43/14,Ceske Budejovice, 5, 370 06 Ceske Budejovice, Ing. Ivo Simunek, esc., 
bytem U Zelezne lavky 130/16, Mala Strana, 118 00 Praha 1 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

Oprava ulicni fasady 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2048948/2016- U Zelezne lavky 130/16, Praha 1, k. u. Mala Strana 

Stanovisko - kontrolnf zjistenf f'mancnfho a grantoveho specialisty oddelenf Kancebif 
pamatky svetoveho dedictvf OPP MHMP: 

K zadosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebyla dolozena v tistene a 
elektronicke podobe vyplnena pnloha c. 3 Zadosti , Cestne prohlaseni zadatele o podporu v 
rezimu de miminis" dalsich vlastnikU objektu tj. za ka.zdeho vlastnika samostatne, pouze 
na jednom vyhotoveni byly podepsani vsichni vlastnici. , Cestne prohlaseni zadatele o 
podporu v rezimu de miminis ", bylo dolozeno a vyplneno pouze jednim vlastnikem objektu. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnfkum pamatkove 
vfznamnych objektu v roce 2017 -viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena 
pod c. 016/2017 navriena k nevyhoveni. 

- 7 -02- 7017 
podpis:~ Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelaf pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

/ 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: k/1, /.-- /. datum: 
/'-'tuir'11?~nq/ 

1 3 -02- Z017 
podpis:}v( 

1 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: iJLMJ/J6YA 
1
datum: )1.,< .)..t;1!/- podpis: cJ.._ 

Stanovisko feditele ?/b<>ru pamatkove pUe MHMP: 
S kontrolnim zjisten souhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- 2011 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 01 7 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnik:U jednotek v budove 452 Ujezd-Praha, se sidlem Ujezd 
452/42, Mala Strana, 118 00 Praha 1 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

Vymena oken dvomiho priiceli 

c. j. podaru zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2050386/2016- Ujezd 452/44, Praha 1, k. u. Mala Strana 

Stanovisko - kontrolni zjisteni rmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

Zadost o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) pfedlozena v elektronicke podobe 
neodpovida podobe tistene, nebot' k tistene podobe nebyl dolozen vjpis z uctu Spolecenstvi 
vlastniku jednotek, souhlas spolecenstvi se zamerem realizovat vY'menu oken a oduvodneni 
zadosti o grant hl. m. Prahy. Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani granru 
vlastnikum pamatkove ryznamnych objekru v roce 2017 - viz cl. III. bod 2 a 3, a proto 
je zadost 0 grant vedena pod c. 017/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: - 7 · ~02- 2017 podpis:/; 
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

.f'OUift./f-rf! 1( (' /CO~Ld-1 'l7 
1 3 -oz- 2017 podpis:0 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjiste~uhlasim/~ 

Vlastni zjisteni: 

r . 1 
[1/_/(p; !LAY 4 

Vypracoval: 
j, 1. ). . f<--o 1 ¥-

datum: podpis: 

1 



Stanovisko redite~~J-~~~ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: 21 -oz- zo11 datum: pod pis: 
l 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 019 

Zadatel: 

Richard Mrazek, jn. bytem Eliasova 467/28, Bubenec, 160 00 Praha 6, Richard 
Mrazekm sn., bytem Zamecke schody 190/10, Mala Strana, Praha 1, Ing. arch. 
Renata Hanzlikova, bytem Zamecke schody 190/10, Mala Strana, Praha 1 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

oprava plaste budovy vcetne repase stavajicich oken 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2070831/2016- Zamecke schody 190110, Praha 1, k. u. Mala Strana 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

V Zadosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) na tistene i elektronicke podobe 
neni uvedena pozadovana vyse grantu, tzn. na str. 2 Zadosti je u pozadovane ryse grantu 
uvedena 0. Tento udaj je pro dalsi grantove nzeni a jednam v poradnich organech RHMP a 
ZHMP zasadni. Nebylo tak postupovano dle Zasad pro poskytovani granru vlastnikum 
pamatkove vyznamnych objektu v roce 2017 -viz cl. III. bod 3, a proto je zadost o grant 
vedena pod c. 019/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Strelakova datum: ?
'} 

podpis: ,v ... · 
- 7 -02- 2fl17 

----------------------------------------------------------~~ 
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~uh1asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

oddeleni Kancelar pamatky 

Vypracoval:t •. /. datum: 13 -02- 2017 
1 cr ,r n~c;v/4-f 

podpis: 

1 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebif pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

/!LAP! Jay A I 
Vypracoval: datum: )., 1- )_ -)RJ 1<;f podpis: 

Stanovisko feditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 025 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastniktl jednotek ul. Novomlynska cp. 1237, Praha 1, se sidlem 
Novomlynska 1237/2,PSC 110 00 Praha 1-Nove Mesto 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

repase a natery vnejsich oken domu Novomlynska 1237- vnitfni trakt 

c. j. podaru zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2067276/2016- Novomlynska 1237/2, Praha 1, k. u. Nove Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K Zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebyl v tistene ani elektronicke 
podobe dolozen doklad - vjpis z verejneho rejstfiku - original nebo kopie s overenim 
pravosti tak, jakje uvedeno u dokladu k Zadosti a navodu na vyplneni udaju - str. 16, bod 3 
Zadosti. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
vjznamnych objektU v roce 2017 -viz cl. III. bod 3, a proto je zadost o grant vedena pod 
c. 025/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: - 7 -o2- 7n17 podpis: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky' 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

vo {) /tt-1-(f/ h 

Vypracoval: J:r.t'~£v&( datum: 13 -OZ-2017 podpis: f:t_ 
Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamat~eho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 



Stanovisko reditel_~~?-~~~~u pamatkove pece MHMP: 
s kontrolnim zjisteeasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 034 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnikU jednotek pro dfun Soukenicka c.p. 1927, se sidlem 
Soukenicka c.p. 1927, PSC 110 00 Praha 1- Nove Mesto 

N:izev projektu (predmet zadosti o grant): 

rymena stfesni krytiny vcetne rekonstrukce soucasti strechy 

c. j. podani zadosti - n:izev objektu: 

S-MHMP 2066408/2016- Soukenicka 1927/9, Praha 1, k. u. Nove Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K Zadosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (drue jen Zadost) nebylo dolozeno zavazne 
stanovisko odboru pamatkove pece, nebof bylo vydano aZ po 14. 11. 2016. PoloZkory 
rozpocet praci nebyl sestaven v rozpoctarskem software, ac se jedna o klasicke stavebni prace, 
nikoli prace restauratorske, celkove naklady uvedene na poloZkovem rozpoctu, dolozenem k 
Zadosti neodpovidaji castce uvedene v Zadosti o grant, financni castku urcenou na rezervu na 
kominy, na ktere nebylo vydano zavazne stanovisko odboru pamatkove pece, nelze 
akceptovat. Fotografie v tistene podobe neoznaceny die pozadavku uvedenych v Zasadach 
pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove vjTznamnych objektu v roce 2017 (popis, 
stav pred Ci po a stav ke dni). Elektronicka zadost neni na CD ve formatu zfo, tak jak je 
pozadovano. Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani granru vlastnikum 
pamatkove vjTznamnych objekru v roce 2017- viz cl. III. bod 2, 3 a 16, a proto je zadost 

/1 
o grant vedena pod c. 034/2017 navriena k nevyhovenf. · 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 
- 7 ~oz- 2011 

podpis: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

Vypracov~.f~ "~datum: 1 3 -02- 2017 

1 

podpis: ~ 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni l~uhlasfm/n~ 

Vlastni zjisteni: 

I f 
Vypracoval: 1/t/YJJ;)UYA datum: /Z 1-J.. · }JJj !:;:-- podpis: 

Stanovisko reditele :'t~~~ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteni ~lasim/nesouhlasim 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- 2017 podpis: l 
Vlastni zjisteni: 
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Zadost vedena pod c. grantu: 035 

Zadatel: · 

Spolecenstvi vlastnikU jednotek domu cp. 2060, k.u. Nove Mesto v Praze 1 , se 
'sidlem Soukenicka 2060/27, PSC 110 00 Praha 1 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

v)fmena v)ftahoveho zarizeni 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2066742/2016- Soukenicka 2060/27, Praha 1, k. u. Nove Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

Zadost o hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) byla podana na stavebni cast objektu, 
ktera neni z hiediska zajmu statni pamatkove pece chranena. Jedna se bud' 0 beZn.ou udrzbu ci 
investici, na kterou se granty hi. m. Prahy v oblasti pamatkove pece. Ucelem grantU hi. m. 
Prahy vlastnikUm pamatkove ryznamnych objektU je podpo:fit a zachovat pamatkovou 
hodnotu a podstatu objektu, podpo:fit umelecko-femeslne prace a ci obnovit puvodni 
pamatkory charakter objektu. Instalace ci vY"mena ry-tahu mezi pamatkove ryznamne prvky 
nepatfi. Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum 
pamatkove vjznamnych objektu v roce 2017- viz cl. I. bod 2a), a proto je zadost o 
grant vedena pod c. 035/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

7-lJolt-
podpis:~ 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: ~& v /1 t:_f-(; t;y v .4/(f ,-~0 t/Y ti:l ~ 1.-~ 4,; t-t!?v, I 

~1-ttJtJ (' T) 1 

Vypracoval: L '- datum: 1 0 -02- 2017 
p!J~Co/~1 

podpis: ~ 

Stanovisko architekta- pamatkare OPP MHMP: 

Vlastnizjisteni: ~~~..r "' ~~~~ -e_f;/~w 

Vypracoval: pod pis: 

~A-J'=t-D-r/Ar 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/n~ 
Vlastni zjisteni: 

I ( /I; 
Vypracoval: I/ tAP /W)) datum: )J )_ . J.o1 !f- podpis: ctf _ 
Stanovisko reditele .1db?ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 1 -oz- Z017 podpis: 
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Zadost vedena pod c. grantu: 03 7 

Zadatel: 

WOMAC, s.r.o., se sidlem Na Tfebesine 2391/34, Strasnice, 100 00 Praha 10 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

oprava oken 

c. j. podam zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2030698/2016- Stepanska 622/36, Praha 1, k. u. Nove Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebif 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

V Zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) bylo v tistene podobe i 
elektronicke podobe na str. 4 chybne uvedeno c. uctu. K Zadosti nebylo v tistene podobe 
pnlozeno vyplnene a podepsane ,cestne prohtaseni zadatele o podporu v rezimu de 
miminis ", toto ,Prohlaseni" nebylo vyplneno ani v elektronicke podobe. Z pfedlozeneho 
poloZkoveho rozpoctu neni zrejme, zda jsou celkove naklady uvedeny s DPH ci bez DPH, 
pficemf zadatel uplatni odpocet DPH u pnslusneho :financniho Ufadu. Nebylo tak 
postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove vjznamnych 
objektu v roce 2017 - viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena pod c. 
037/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 
- 7 ~02~ 2017 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjistenE_~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

1 3 -oz- 2011 

1 

podpis: 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddiHeni Kancehir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: . 
S kontrolnim zjisteni~asim/ne~ 
Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: 1/Llf!)t'uvA 1 
datum: )J ,t ,to 1 t;..- podpis: ~. 

Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisten~sim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 1 -oz- 2011 pod pis: 
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Zadost vedena pod c. grantu: 042 

Zadatel: 

ADRIA-NEPTUN, spol. s r. o., se sidlem Vaclavske namesti 784/26, 110 00 
Praha 1, Nove Mesto 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

oprava a nater ulicni fasady bez parteru 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2050373 /2016 - Vaclavske namesti 784/26, Praha 1, k. u. Nove 
Mesto 

Stanovisko - kontrolnf zjistenf f"mancnfho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvf OPP MHMP: 

Zadost o grant hl. m. Prahy vlastnikfun parmitkove ryznamnych objek:tii v roce 2017 (dale jen 
Zadost)- podala pravnicka osoba ADRIA-NEPTUN, spol. s r.o. se sidlem Vaclavske namesti 
784/26, Praha 1, IC: 407 66 519 na opravu a nater fasady bez parteru objektu c. p. 784, 
v aclavske namesti 256, k. u. Nove Mesto, Praha 1. Zadost podepsali statutami zastupci teto 
spolecnosti - jednatele pani Iveta Bochnickova a pan Daniel Tichy, pficemz za tuto 
pravnickou osobu jednaji dva jednatele spolecne. K zadosti byly dolozeny povinne doklady, k 
nimz paili rypis z obchodru'ho rejsiliku spolecnosti ADRIA-NEPTUN a byl dolozen dalsi 
rypis z obchodniho rejsiliku spolecnosti Restaurace ,U Pinkasu" spol. s.r.o, se sidlem 
Jungmannovo namesti 756/6, Nove Mesto, Praha 1, IC 407 65 466. K dokladu 0 pravni 
subjektivite vlastnika je pfilozena informace - cituji: ..... ,iadatel spolecnost Adria-Neptun, 
spol. s. r. o ma 100% obchodni podil ve spolecnosti Restaurace , U Pinkasu" spol s r. o. (viz 
kopie vypisu z OR), .... konec citace. Pfi vypliiovaru formulare ,Cestne prohlaseni zadatele o 
podporu v rezimu De minimis" spolecnost ADRIA-NEPTUN, spol. s r.o., uvedla (oznacila) u 
bodu 2 - Zadatel prohlasuje, ze NENi VE vYSE UVEDENEM SMYSLU PROPOJEN 
S JINYM PODNIKEM. 
Dle pisemneho stanoviska Ufadu pro ochranu hospodarske souteze, se sidlem Kpt. Jarose 7, 
604 55 Bmo ze dne16. 2. 2017 vyply-va, ze se v tomto pnpade jedna o PROPOJENi 
S JINYM PODNIKEM (ADRIA- NEPTUN a Restaurace ,U Pinkasu"), cimz zadatel 
v ,Cestnem prohlaseni fudatele o podporu v rezimu De minimis", uvedl a vyplnil nespravne, 
neuplne a nepravdive udaje. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovanf grantu vlastnikum pamatkove 
vjznamnych objekru v roce 2017- viz cl. III. bod 3, a proto je zadost o grant vedena pod 
c. 119/2017 navriena k nevyhovenf. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

1 



Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancebir pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjisteni~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

Vypracoval:;,. --A _A/. datum: 
r'Of~ rnrrrcv YJY( 

1 7 -02- 2017 podpis:~ 
Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni ~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: t'ti\P!Ja7/A 1 
datum: J..,t-).. ).t;1} podpis: 

Stanovisko reditele _rib~~ pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- zo11 podpis: 

2 



OOHS 
URAD PRO OCHRANU HOSPODARSKE SOUTEZE 

1111111111111111111 

UOHSX009DIN3 

Cfslo jednacf: 

UOHS-00116/2017 /VP-05488/2017 /420/JMo 

Vazena panf strelakova, 

Vyi'izuje: 

lng. Mozna Brno 16.2.2017 

Urad pro ochranu hospodarske souteze (dale jen "Urad") obdrZel Vasi zadost 0 stanovisko 
ze dne 9. 2. 2017 tYkajld se spravnosti vyplnenf Cestneho prohlasenf zadatele o podporu 
de minimis v souvislosti s podanfm zadosti o grant hi. m. Prahy na zachovanf pamatkove hodnoty a 
podstaty objektu v race 2017, kterou pedal a spolecnost ADRIA-Neptun, spol. s r.o. 

Uvadfte, ze zadost podepsali statutarnf zastupci tete spolecnosti - jednatele panf lveta 
Bochnfckova a pan Daniel Tichy, pricemz za tuto pravnickou osobu jednajf dva jednatele spolecne. 
K zadosti byly dolozeny povinne doklady, k nimz patrf v'{pis z obchodnfho rejstrfku spolecnosti 
ADRIA-Neptun, spol. s r.o. a byl dolozen dais I v'{pis z obchodnfho rejstrfku spolecnosti Restaurace 
,U Pinkasu", spol. s r.o. K dokladu o pravnf subjektivite vlastnfka (kopie v'{pisu z obchodnfho 
rejstrfku) je pnlozena informace, ze spolecnost ADRIA-Neptun, spol. s r.o. rna 100% obchodnf podfl 
ve spolecnosti Restaurace ,U Pinkasu", spol. s r.o. Pri vyph1ovanf formulare Cestneho prohlasenf 
zadatele o podporu v rezimu de minimis spolecnost ADRIA-Neptun, spol. s r.o. uvedla v bode 2), ze 
,,iodate/ prohlasuje, ie nenf ve vyse uvedenem smyslu propojen sjinym podnikem". Z dolozenych 
v'{pisu z obchodnfho rejstrfku obou spolecnostf ale nenf zrejme, zda se ve skutecnosti die bodu 2) 
cestneho prohlasenl zadatele o podporu v rezimu de minimis nejedna o propojenl s jinym 
podnikem {ADRIA-Neptun, spol. s r.o. a Restaurace ,U Pinkasu", spol. s.r.o.), clmz by zadatel 
v cestnem prohlasenl zadatele o podporu v rezimu de minimis, uvedl a vyplnil nespravne, neuplne 
a nepravdive udaje. 

z v'{se uvedeneho duvodu zadate o stanovisko, zda cestne prohlasenl zadatele o podporu 
v rezimu de minimis, ktere pedal zadatel 0 grant, bylo v navaznosti na dolozenf v'{pisu 
z obchodnfho rejstrfku dvou spolecnostf vyplneno radne a spravne a uplne tak, jak je die 
jednotliv'{ch bodu cestneho prohlasenf zadatele o podporu v rezimu de minimis, pozadovano. 

K Vasf zadosti 0 stanovisko uvadf Urad nasledujfd: 

Pro ucely pravidel hospodarske souteze a tedy i pro ucely pravidel verejne podpory je 
podnikem jakykoliv subjekt vykonavajfd hospodarskou cinnost (tj. nabfzejld zbozf a/nebo sluzby 
na trhu) nezavisle na pravnfm postavenf tohoto subjektu a zpusobu jeho financovanf. Tedy i fyzicka 



C. j.: UOHS-00116/2017 /VP-05488/2017 /420/JMo 

osoba, ktera vykonava hospodarskou cinnost, predstavuje z pohledu pravidel verejne podpory 
podnik. 

Pojem ,jeden podnik" {,propojeny podnik") pro ucely stanoveni maximalni vyse podpory 
de minimis, kterou muze ,jeden podnik" v rozhodnem obdobi obdrzet, zahrnuje veskere subjekty 
(respektive podniky), ktere mezi sebou majf alespon jeden z nasledujfcfch vztahu: 

a) jeden subjekt vlastnf vfce nez 50 % hlasovadch prav, ktera nalezejl akcionarum nebo 
spolecnfkum, v jinem subjektu; 

b) jeden subjekt rna pravo jmenovat nebo odvolat vfce nez 50 % clenu spravnfho, rfdfcfho 
nebo dozorcfho organu jineho subjektu; 

c) jeden subjekt rna pravo uplatnovat vfce nez 50% vliv v jinem subjektu podle smlouvy 
uzavrene s danym subjektem nebo die ustanovenf v zakladatelske smlouve nebo ve stanovach 
tohoto subjektu; 

d) jeden subjekt, kter'{ je akcionarem nebo spotecnfkem jineho subjektu, ovlada sam, 
v souladu s dohodou uzavrenou s jinymi akcionari nebo spolecnfky daneho subjektu, vfce nez 50% 
hlasovadch prav, nalezejfdch akcionarum nebo spolecnfkum, v danem subjektu. 

Subjekty, ktere majf jakykoliv vztah uvedeny v'{se pod pfsm. a) az d) prostrednictvfm jednoho 
nebo vfce dalsfch subjektu, jsou take povazovany za jeden podnik. 

Podle nazoru Uradu spolecnosti ADRIA-Neptun, spol. s.r.o. a Restaurace ,U Pinkasu", spol. 
s r.o. ve smyslu pravidel podpory de minimis tvori jeden podnik {tj. jsou propojene) a to z toho 
duvodu, ze {jak plyne z predlozeneho v'{pisu z obchodnfho rejstrfku) spolecnost ADRIA-Neptun, 
spol. s.r.o. rna 100 % obchodnf podfl ve spolecnosti Restaurace ,U Pinkasu", spol. s r.o. {tj. mezi 
temito podniky existuje vztah uvedeny v'{se pod pfsm. a)). Na zaklade informacf obsazenych 
ve Varni predlozenych podkladech tedy die nazoru Uradu zadatel Cestne prohlasenf zadatele 
o podporu v rezimu de minimis nevyplnil spravne. Jelikoz vsak zodpovednost za spravnou aplikaci 
pravidel verejne podpory, respektive podpory de minimis nese poskytovatel, konecne 
vyhodnoceni vztahu spolecnosti ADRIA-Neptun, spol. s r.o. s ostatnfmi subjekty je 
na poskytovateli. Na poskytovateli je rovnez vyhodnocenf, zda Cestne prohlasenf zadatele 
0 podporu v rezimu de minimis bylo vyplneno radne, spravne a uplne. 

Zaverem uvadfme, ze toto posouzenf vyjadruje doporucujfcf stanovisko Dradu k dane 
problematice, vypl'{vajfcf z jeho praxe jakozto konzultacnfho, koordinacnfho, poradenskeho 
a monitorovacfho organu v oblasti verejne podpory za vyuzitf dosavadnfch predpisu, judikatury 
Soudnfho dvora Evropske unie, rozhodnutf Evropske komise a dalslch zdroju z oblasti verejne 
podpory. K autentickemu a pravne zavaznemu v'{kladu pravidel verejne podpory jsou opravneny 
pouze prfslusne organy Evropske unie. 

S pozdravem 

Mgr. libuse Bfla 
vedoucf Oddeleni verejne podpory 

2 



Obdrii: 
Vazena pan! 
Jarmila Stfelakova 
Financnl a grantovY specialista 
Odbor pamatkove pece 

Magistrat hlavniho mesta Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 

Email: Jarmila.Strelakova@praha.eu 

C. j.: UO HS-00116/2017 /VP-05488/2017 I 420/JMo 
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Zadost vedena pod c. grantu: 040 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastniktl jednotek U piijcovny 1353/8, Praha 1, se sidlem U 
Piijcovny 1353/8, PSC 110 00 Praha 1- Nove Mesto 

Nazev projektu {predmet zadosti o grant): 

Repase oken ulicni fasady 2. NP - 5. NP 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2050297/2016- U Piijcovny 8/1353, Praha 1, k. u. Nove Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancehir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

Na zaklade spnivnich fizeni vedenych pod c. j. S-MHMP 822575/2015A a S-MHMP 
822575/2015B byly pravomocnYm.i rozhodnutimi, kteni nabyla pnivni moci 8. 10. 2015 a 
8. 9. 2015 udeleny fyzicke a pnivnicke osobe, ktefijsou cleny Spolecenstvi vlastnikujednotek 
U Pujcovny 1353/8, Praha 1, se sidlem U Pujcovny 1353/8, PSC 110 00 Praha 1 pokuty za 
poruseni zakona c. 20/1987 sb., o statni pamatkove pece, ve zneni pozdejsich predpisu. Nebyl 
tak dodrzen cl. III. bod 14 Zasad pro poskytovani granru vlastnikllm pamatkove vyznamnych 
objektU v roce 2017, ve kterem je stanoveno, ze zadateli nebyla v pfedchozich dvou letech od 
doruceni zadosti o grant, pravomocnYm. rozhodnutim OPP MHMP ulozena pokuta za 
poruseni zakona c. 20/1987 Sb., o stani pamatkove peci, ve zneni pozdejsich pfedpisu, coz 
zadatel stvrzuje svYm. podpisem na cestnem prohlaseni, ktere tvofi nedilnou soucast .Zadosti o 
grant. Z pfedmetu grantu vyply-va, ze (repase oken ulicni fasady 2. NP- 5. NP) se cyka i clenu 
SVJ, kterYm. byla ryse uvedena pokuta die pfedmetnych rozhodnuti ulozena. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani granru vlastnikum pamatkove 
v)'znamnych objektu v roce 2017 - viz CL III. bod 14, a proto je zadost o grant vedena 
pod c. 040/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

- 7 ~02- 1017 
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

r/ o v kt-H? 11t 

pOOpisJJ; 
Kancelar pamatky ·· 

Vypracoval;_, datum: 1 4 -02- 7017 
f'YJ a;r/l::v v /H' 

podpis:~/ 

1 



Stanovisko vedouci oddeleni pravniho a administrativniho: 

S kontrolnim zjisteniL~_ouhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: 
1-1 r. Dv ~Love\.1 "k+ V'"-----' 

datum: ;/If 2 W1:j- podpis: 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucfm oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~lasim/~ 

Vlastni zjisteni: 

I ' 
Vypracoval: /JL}(f); tffk datum: )._ 1-1 _ }..j) l3(- podpis: crf'=. 
Stanovisko reditele dboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste ' souhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- Z017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 044 

Zadatel: 

WOMAF s.r.o., se sidlem Na Tfebesine 2391/34, Strasnice, Praha 10 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

provedeni fasadni bnzolitove omitky 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2050383/2016- Vorsilska 142/6, Praha 1, k. u. Nove Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancehir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (daJ.e jen Zadost) nebylo v tistene podobe 
pfilozeno vyplnene a podepsane ,Cestne prohltiseni iadatele o podporu v reiimu de 
miminis ", toto ,Prohlaseni" nebylo vyplneno ani v elektronicke podobe. 
Nebylo tak postupovano dle Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
vjznamnych objektu v roce 2017 -viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena 
pod c. 044/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Sti'elakova datum: - J ·02- 2017 t
'l? 

podpis: 
1y 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 1 3 -02- 2017 
fdt['~#Ot?rf podpis: b 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

f/tltPrJu:rir 
1 

Vypracoval: datum:).tz. JttJ1} 
1 

podpis~. 



Stanovisko reditel~J:~~~ipamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisten~m/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: 2 1 -oz- zo17 datum: pod pis: 
L 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 048 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnik:U v dome, Betlemske namesti 259/11, Praha 1, se sidlem 
Betlemske namesti 259/11, 0 00 Praha 1, Stare Mesto 

Nazev proiektu (predmet zadosti o grant): 

oprava fasad ve vnitrobloku a pnljezdu 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2050609 /2016 - Betlemske namesti 259/11, Praha 1, k. u. Stare 
Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebif 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebylo v tistene podobe 
pfilozeno vyplnene a podepsane ,Cestne prohhiseni iadatele o podporu v reiimu de 
miminis ", toto ,Prohlaseni" nebylo vyplneno ani v elektronicke podobe, dale nebyl v tistene 
ani elektronicke podobe k Zadosti dolozen souhlas se zamerem spolecenstvi vlastnikU 
jednotek s provedenim praci - viz bod 4 - doklady k .Zadosti a navod na vyplneni udaju. 
Nebylo tak postupovano dle Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
vyznamnych objektu v roce 2017 -viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena 

) 

pod c. 048/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

-=:(- ) ' 0 !!'-

// ! 

)// (_ / 
podpis: /(--"' . ,/ 

/ 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelaf pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjistenihlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

1 

podpis: 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni ~asim/nesotdtlasim 

Vlastni zjisteni: 

I r 

Vypracoval: 1/l-AJ) /JaY /t datum: ,t f_ )_ . /UJ 1ft-

Stanovisko reditel~fl~~~~~ pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteu~im/nesouhlasim 

podpis: ct:· 
Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 27 -02- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 049 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnikU jednotek pro dfun Dlouha c.p. 734 Praha 1, se sidlem 
Dlouha 734, PSC 110 00 Praha 1 - Stare Mesto 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

v;Troba a montaz replik puvodnich dven, obnoveni puvodni barevnosti 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2070843/2016- Dlouha 734/27, Praha 1, k. u. Stare Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) dolozen doklad s uvedenim c. 
uctu, ktery neodpovida c. uctu uvedenemu v tistene a elektronicke podobe Zadosti. Na 
prilozene fotodokumentaci v tistene podobe neni uvedeno datum - stav ke dni. K Zadosti 
v tistene podobe dolozena pouze 1. strana poloZkoveho rozpoctu, v elektronicke podobe 
dolozen rozpocet cely. Neni tak zajisten soulad mezi elektronickou a tistenou podobou 
Zadosti. Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani granm vlastnikum 
pamatkove vY"znamnych objektu v roce 2017 - viz cl. Til. bod 2 a 3, a proto je zadost 0 

grant vedena pod c. 049/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova podpis: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

\(Ot/11t-W;0 v ~~?tnlt p/~~~ 

1 3 -oz- 2011 podpis: 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kance ar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni souhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

(, f 
Vypracoval: /;LI(f)//a-Yif datum: )1.1. }lJf.!f- podpis: 

1 

.·~ 



Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteni c.uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 1017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 050 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnikU Hastalska 4, se sidlem Hastalska 749/4, 110 00 Praha 1, 
Stare Mesto 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

Repase puvodniho schodist' oveho zabradli 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 200812112016- Hastalska 749/4, Praha 1, k. u. Stare Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

v zadosti o grant na rok 2017 (dale jen Zadost) nebyly v tistene ani elektronicke podobe v ,Cestnem 
prohtasenf zadatete o podporu v rezimu de miminis" vyplneny udaje o zadateli - viz pr. c. 3 Zadosti, 
nebylo uvedeno obchodnf jmeno, sfdlo a IC zadatele tak, jak je pozadovano na prilozenem formulari. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove vYznamnych objektu v 

roce 2017 -viz Cl. ":· bod~· ~· a p~o je iadost o grant vedena pod C. 050/20. 17 navriena k n~o'"? /} 

Vypracoval: Jarrmla Sttehikova datum: -l _02_ 2017 podpts: ~~ 

--------------------------------------------------------------- I 
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky · 
svetoveho dCdictvi OPP MHMP: . 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

datum: 13 -02- 2017 podpis: 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

1 

{ 



Stanovisko reditei~J:~~~~ pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~~im/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 1017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 060 

Zadatel: 

ing Frantisek Louda, a Ing. Jaroslava Loudova, oba bytem Holeckova 332/5, 
Smichov, 150 00 Praha 5, PRIME SYSTEMS, s.r.o., se sidlem Beranorych 
65/117, Letiiany,199 00 Praha 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

Oprava ulicni fasady vcetne konstrukci klempirsky-ch, zamecnicky-ch a 
kamenicky-ch 

c. j. podani zadosti - nazev obiektu: 

S-MHMP 2049032 /2016 - Masarykovo nabrezi 2016/6, Praha 2, k. u. Nove 
Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebyla dolozena vtistene a elektronicke 
podobe vyplnena prfloha c. 3 Zadosti ,cestne prohlasenf zadatele o podporu v rezimu de miminis" 
dalsfch vlastnfku objektu. Toto ,Cestne proh/asenf zadate/e o podporu v rezimu de miminis': nebylo 
tudfz v tistene ani elektronicke podobe vyplneno a dolozeno za kazdeho vlastnfka samostatne, pouze 
na jed nom vyhotovenf byly podepsani vsichni vlastnfci. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovanf grantU vlastnfkum pamatkove vY2namnych objektu v 
roce 2017 - viz cl. Ill. bod 2 a 3, a proto je zadost 0 grant vedena pod c. 060/2017 navriena 
k nevyhovenf. 

Vypracoval: Jarmila Stfehikova datum: pod pis: 

-1 -oz- 2011 
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancebir pamatky j 

svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asirn!nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

{'p&l/[#'vft<( v" ;l/lffY/lnOt /le31/rltcve?vt I ~4f>;J If/ · 

Vypracoval: t '~ 1171 A datum: 1 3 -02- 2017 
f<-7 d t7hv 114; rrf 

podpis: H 
I 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni .~asfm/neson~ 

~.. ;,:::.;;;-~--~~~ 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: ft/t1)r ~,kf datum: fli. ./<_ • .tof/f- podpis: @ • 
Stanovisko reditele t~~~~u pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asfm/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

L 
Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 062 

Zadatel: 

Abbey View, s,r,o, a Abbey View, Commerce s,r,o, oba se sidlem Kubanske 
namesti 1391/11, 100 00 Praha 10, Vrsovice 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

1. priorita: rymena oken ulicni fasady, 2. priorita: oprava ulicni fasady 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2074841 /2016- Na Morani 345/11, Praha 2, k. u. Nove Mesto 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebif 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

V Zadosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) uvedeno na str. 4 vtistene i 
elektronicke podobe jine c. uctu nez bylo dolozeno k .Zadosti. v zavaznem stanovisku odboru 
pamatkove pece uvedeno, ze vstupni dvere nebudou meneny, v pfilozenem poloZkovem 
rozpoctu uvedeno ,dodavka vstupnich dven". Byl tak zjisten u vstupnich dven nesoulad mezi 
zavazn:Ym stanoviskem a dolozen:Ym poloZkov:Ym rozpoctem. 
Nebylo tak postupovano dle Zasad pro poskytovani granru vlastnikum pamatkove 
vjznamnych objektu v roce 2017- viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena 
pod c. 062/2017 navriena k nevyhoveni. 7 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjisteni~uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

/ 

pod pis: 

(t>uHt--!f-1;111 J' ~r~"l' 4/(31/'tltv~ I r~t!J r !(>· 

Vypracoval't¥Jt?l4fvroftum: 13 -02-2017 podpis: ~ 
Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelaf pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/ne~ 
Vlastni zjisteni: 

1 



Stanovisko reditel=,~~~ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 
2 7 -02- 2017 

pod pis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 066 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnikU jednotek v dome c.p.11 0 v Praze 2, ul. Nezamyslova, 
se sidlem Nezamyslova 110/6, PSC 128 00, Praha 2 

Nazev proiektu (predmet zadosti o grant): 

oprava fasady domu- omitky, stukove ozdoby, oplechovani, okapni svody 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 1999905 /2016- Nezamyslova 110/6, Praha 2, k. u. Nusle 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) dolozena smlouva o dflo s plnenlm od 1. 5. 

2016 do 8. 8. 2016 s tim, ze nenl zrejme, zda se jedna o ulicnf nebo dvornf cast nebo opravu fasady 

celeho domu. V teto souvislosti byla vystavena zalohova faktura ze dne 23. 3. 2016 ve vysi 1 400 000 

Kc, coz predstavuje 70% ceny dfla. Zalohova faktura, smlouva o dflo vcetne polozkoveho rozpoctu byly 

zpracovany a podepsany jeste pred vydanfm zavazneho stanoviska odboru pamatkove pece MHMP. 

Nebylo tak zrejme, zda polozky specifikovane v polozkovem rozpoctu budou odsouhlaseny prfslusnym 

zavaznym stanoviskem. One 20. 5. 2016 byl podepsan dodatek c. 1 ke smlouve o dflo, kterym se menf 

termlny plnenf dfla a prace jsou rozdeleny do 2 etap, pricemz lze z dokladu dovodit, ze 1. etapa se tyka 

dvornf casti fasady, 2. etapa se tyka ulicnf casti fasady. One 8. 7. 2016 byl podepsan dodatek c. 2 ke 

smlouve o dflo, kter'{m se navysuje cena dfla o vfceprace, u kter'{ch nenf zrejme, zda se jedna o prace 

na ulicnl ci dvornf casti fasady. Predlozeny polozkov'{ rozpocet predstavuje castku 1124 268 Kc vc. 

OPH, v Zadosti na str. 2 je uvedena castka 1125 328 Kc vc. OPH (rozpocet tez dolozen), nenf zrejme, 

ktery rozpocet je platny a die jakeho rozpoctu byly prace realizovany. V Zadosti nenl u priority (str. 2) 

tez uvedeno, zda se jedna o fasadu ulicnf Ci dvornf. Fotodokumentace je dolozena se stavem pred -

k 25. 3. 2016, pricemz fotodokumentace u prad jiz provedenych ma byt se stavem pred - po 30. 6. 

2016. 

z predlozenych dokladu nenf zrejme, kdy byly prace zapocaty a zda bylo postupovano die cl. 1. bod 10. 

Vzhledem k tomu, ie nebylo postupovano die Zasad pro poskytovanl grantu vlastnlkum pamatkove 

v'{znamnych objektu v roce 2017- viz cl. Ill. bod 2 a 3, je zadost 0 grant vedena pod c. 066/2017 
navrZena k nevyhovenf. 

Vypracoval: Jarmila Strelak:ova datum: podpis: 
- 7 -oz- 1n11 



Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancehir pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjisten&uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

{ tJ (/If L_/f<-t ( /y 

1 0 -02- 2017 podpis: I 
Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelaf pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni(thlasim/n~ 

Vlastni zjisteni: 

I 
Vypracoval:(//}tp;UJ!,f datum: ,ij .J. .)..J>f!:J- podpis: 

Stanovisko reditele fdb~ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjistenc.uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: podpis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 067 

Zadatel: 

Mgr. Helena Foxova, bytem Nad udolim 121144, Hodkovicky, 147 00 Praha 4, 
a Michael Gregory Fox, bytem Slavojova 537/5, Nusle, 128 00 Praha 2 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

1. Priorita: Vymena spaletorych oken a balkonorych dven vedoucich do ulice, 
rymena vstupnich dvefi na ulicni fasade, repase zamecnicky-ch prvkU, vcetne 
klempifsky-ch praci 

2. Priorita: Oprava ulicni fasady, oprava omitky, provedeni noveho nateru, 
oprava soklu 

c. j. podam zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2067402/2016- Slavojova 537/5, Praha 2, k. u. Nusle 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebyla dolozena v tistene podobe vyplnena 

prfloha c. 3 Zadosti _,Cestne prohl6senf iadate/e o podporu v reiimu de miminis" druheho vlastnika 

objektu, v tistene podobe bylo vyplneno jen prvnim vlastnikem, v elektronicke nebylo vyplneno za 

zadneho z vlastniku, tzn. ze ,cestne prohtaseni zadatete o podporu v reiimu de miminis'~ nebylo 

v tistene ani elektronicke podobe vyplneno a dolozeno za kazdeho vlastnika samostatne, pouze 

na jednom vyhotoveni byli podepsani oba vlastnfci. V casti "VIastnik objektu (str. 5 Zadosti) neni 

uveden druhy vlastnik, pouze jsou oba vlastnfci podepsani. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytov{mi grantu vlastnikum pamatkove V'iznamnych objektu v 
roce 2017 -viz cl. Ill. bod 2 a 3, a proto je zadost 0 grant vedemi pod c. 067/2017 navriena k nevyh~~eiv~·, 

Vypracoval: Jarmila Sti'elakova datum: podpis: //'/ 
~ 7 -DZ- 2017 I ~ 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

{'7} {/ 11111-f 7/ir 
?74r~ tJ I' i) / 

Vypracoval:/eyft?t/ictJJ?rt' datum: 
1 o -oz- zo17 

podpis: H 
Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 

1 



S kontrolnim zjisteni~asim/n~ 

Vlastni zjisteni: 

f I 
Vypracoval: f/Jrf)r JaY A datum: ~}. .)_ . fuJf~ 

Stanovisko feditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 

2 

podpis: ~ 

pod pis: { 



Zadost vedena pod c. grantu: 070 

Zadatel: 

Bytove druzstvo Balbfn, se sidlem Balbfnova 408/24, 120 00 Praha 2, 
Vinohrady 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

repase oken a dvefi 

c. j. podam zadosti - nazev obiektu: 

S-MHMP 2070899/2016- Balbfnova 408/24, Praha 2, k. u. Vinohrady 

Stanovisko - kontrolni zjisteni imancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) byl v elektronicke podobe dolozen 

polozkov'{ rozpocet na vstupnf dvere do dvora, v tistene podobe dolozen tento rozpocet nebyl, k 

Zadosti bylo v tistene podobe dolozeno _,Cestne prohl6senf"- pr. 2 - str. 9 a "Cestne proh16senf 

zadatele 0 podporu v rezimu de miminis" pr. 3 - str. 12, pricemz oba dokumenty byly podepsany pouze 

predsedou predstavenstva, die prilozeneho v'{pisu z obchodnfho rejstrfku musf za pravnickou osobu 

podepisovat 2 zastupci statutarnfho organu. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovanl grantu vlastnlkum pamatkove v'{znamnych objektu v 

race 2017 - viz cl. Ill. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena pod c. 070/2017 navr:lena 

k nevyhovenL 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: -- J ~Ot· 2011 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

r/otJHt--/r711! (J f::o~~ity 

Vypracoval:t ,...-:;.. ~ datum: 
ICV~.ul11UV nH 1 3 -02- 2017 

1 

podpis: ~ 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni puwasim/n~ 

Vlastni zjisteni: 

Stanovisko reditele,1db?~u pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~sim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 078 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnik:U Jicinska 5, se sidlem Jicinska 1748/5, PSC 130 00 Praha 
3 - Vinohrady 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

Upravy vstupu bytoveho domu 

c. j. podaru zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2008276/2016- Jicinska 1748/5, Praha 3, k. u. Vinohrady 

Stanovisko - kontrolni zjisteni imancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebif 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) dolozen poloZkory rozpocet bez 
data a z dokladu neni zrejme, kdy byly prace zapocaty - na fotodokumentaci neni uvedeno u 
stavu pred datum, v tistene podobe neni , Cestne prohlaJeni" - pr. 2, (str. 9 Zadosti) 
podepsano druhY'm statutcirnim zastupcem, pncemZ toto prohlaseni dle pnlozeneho rypisu 
z obchodniho rejstffku musi za pnivnickou osobu podepisovat dva zastupci statutamiho 
organu. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objektu v roce 2017 -viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena 
pod c. 078/2017 navriena k nevyhoveni. /1 
Vypracoval: Jarmila Strelakova datum: 

- 7 ~oz- zo11 

/ 

podpis~ 
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelaf pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: (C!ti'~4J r:;tum: 14 -OZ- Z017 

1 

podpis: 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/~ 

Vlastni zjisteni: 

!. ( . ();{/ 
Vypracoval: fl/(()/a!I/Jr datum: )J, j .)JJf!{- podpis:~ 

Stanovisko reditele t~~~~ pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteni ~im/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 079 

Zadatel: 

JUDr. Martin ZiZka, a Monika Prochazkova ZiZkova, oba bytem U Kamyku 
284/11, Kamyk, 142 00 Praha 4 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

v)fmena stavajicich ulicnich oken za jejich repliky 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2075043/2016- Husitska 107/3, Praha 3, k. u. ZiZkov 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant hl. m. Prahy na rok 2017 (drue jen Zadost) byl dolozen jiny poloZkov:Y 
rozpocet v elektronicke podobe a jiny v podobe tistene. Neni tak zajisten soulad mezi 
elektronickou a tistenou podobou Zadosti. Objekt se nachazi v ochrannem pasmu Pra2ske 
pamatkove rezervace a die Zasad pro poskytovani granm vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objektu v roce 2017, cl. I, bod 1 se granty na objekty nachazejici se 
v ochrannem pasmu neposkytuji. 
Soucasne nebylo postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objekm v roce 2017 -viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena 
pod c. 079/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: - 7 -02- 2017 podpis: 

/ 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnfm zjiste~uhlasim/nesouhlasfm 

Vlastni zjisteni: 

Vypraco~.?!: ,_.-/ d- datum: 
f</1 £~ •t<O t/'4'1' 

1 o -oz- 2011 

1 

podpis: ~ 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelaf pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/n~ 

Vlastni zjisteni: 

Stanovisko feditel~~~~~~~. pamatkove pece MHMP: 
s kontrolnim zjistenesim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- zo11 

2 

podpis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 087 

Zadatel: 

Ing. Ludek Ransdorf, Jaroslava Kociana 1539, Krocehlavy, 272 01 Kladno 

Nazev projektu {pfedmet zadosti o grant): 

rymena spaletorych oken za nove do ulice a do dvora ( celkem 40 oken) 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 205026112016- Lidicka 752/10, Praha 5, k. u. Smichov 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

v Zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost} na tistene i elektronicke podobe neni 

uvedena pozadovana vyse grantu, tzn. na str. 2 Zadosti je u pozadovane vyse grantu uvedena 0. Tento 

udaj je pro dalsf grantove rizeni a jednanf v poradnich organech RHMP a ZHMP zasadnL Na prilozene 

fotodokumentaci v tistene podobe nenf uveden popis oken (napr. okna ulicni cast, okna dvorni cast}, a 

stav ke dni tak, jak je uvedeno na formulari Zadosti. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnfkum pamatkove vl;znamnych objektu v 

race 2017 -viz cl. Ill. bod 3, a proto je zadost o grant vedena pod c. 087/2017 navr:Zena k nevyhovenL 

Vypracoval: Jarmila Strehikova datum: podpis: 
~ 7 ··OZ~ 2017 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vypracovalt_ & datum: 
rcl"~ffMP114 

1 0 -02- 2017 podpis: ~ 
Stanovisko - z kontroly provedene vedouci:m oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/n~ 
Vlastni zjisteni: 

1 



Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~im/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 17 -01-1011 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 093 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnikU domu Praha Preslova 2213/5, se sidlem Preslova 2213/5, 
150 00 Praha 5, Smichov 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

rymena ( oprava) spaletorych oken ulicni fasady 

c. j. podaru zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2050250 /2016- Preslova 2213/5, Praha 5, k. u. Smichov 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelaf 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

v zadosti 0 grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) v tistene i elektronicke podobe 
byl pro ziskani rypisu z verejneho seznamu (katastru nemovitosti) pol!Zit dalkory pnstup a 
byl predlozen ve verzi verejne listiny, ale bez ovefeni konverzi na CzechPoint. VYJ>is 
z obchodniho rejsiliku nebyl dolozen v tistene i elektronicke podobe v originale nebo v kopii 
s overenim pravosti. Nebylo tak postupovano die pozadavkU uvedenych v .zadosti o grant
doklady k zadosti a navod na vyplneni udaju - bod c. 1 a bod 3. u , Cestneho proh!asen£ 
iadatele o podporu v reiimu de miminis" nebyly v tistene i elektronicke podobe vyplneny 
udaje 0 zadateli: obchodni jmeno, sidlo a IC, neni tak zrejme za jakou pravnickou osobu je 
Cestne prohlaseni podavano (podepsano ). 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani granm vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objektu v roce 2017 -viz cl. m. bod 3, a proto je zadost 0 grant vedena pod 
c. 093/2017 navriena k nevyhov~fi. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova, p datum: - 7 -0.2- 2017 podpis: 

!:.rife:h 4 tv::; t-tY' 
Stanovisko - z 2. kontroly prov dene zamestnancem oddeleni Kancelaf pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: . 

S kontrolnim zjistee_uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

- g -oz- zo17 podpis: ~ 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/ne~im 

Vlastni zjisteni: 

t. I ()f) 
Vypracoval: {/ tl1/)! ja:r Jr datum: tt .z. jJ} 1/f podpis: ~, 

Stanovisko reditele fdb~ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 27 -02- 2017 podpis: L 



~&;;;: &&& 

Zadost vedena pod c. grantu: 095 

Zadatel: 

ONYX a.s., se sidlem Zborovska 16, PSC 150 00 Praha 5 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

1. priorita: restaurovani vycnivajicich casti fasady, 
2. priorita: kompletni renovace fasady, 
3. priorita: kompletni malba fasady provedena ve vice vrstvach 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2070823/2016- Zborovska 1118/16, Praha 5, k. u. Smichov 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelaf 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

v zadosti 0 grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) v tistene i elektronicke podobe byl pro 

zfskanf V'{pisu z verejneho seznamu (katastru nemovitostf) pouzit V'{pis z internetu, nebyl predlozen 

original nebo kopie s overenfm pravosti. Nebylo tak postupovano die pozadavku uvedenych v zadosti o 

grant - doklady k zadosti a navod na vyplnenf udaju - bod c. 1. vypis z verejneho rejsti"fku nebyl 

dolozen v originale nebo v kopii s overenfm pravosti. Nebylo tak postupovano die pozadavku 

uvedenych v zadosti o grant - doklady k zadosti a navod na vyplnenf udaju - bod c. 3. Rozpocet je 

dolozen vyctem prad, neni zpracovan die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 

V'{znamnych objektu v roce 2017, cl. Ill. bod 16 a castky uvedene v polozkovem rozpoctu nesouhlasi 

s castkami uvedenymi v Zadosti, fotodokumentace byla v tistene podobe dolozena cernobila die bodu 

pozadavku uvedenych v Zadosti - doklady k zadosti a navod na vyplneni udaju- bod 7, je pozadovano 

dolozil fotodokumentaci v barevnem proved en f. V tistene ani elektronicke podobe nebyl dolozen 

doklad 0 uctu vlastnika objektu ani,zavazne stanovisko k provedeni prad, ktere vydava odbor 

pamatkove pece, nejsou vyplneny zakladni udaje v "cestnem prohlasenf zadatele o podporu v rezimu 

de miminis"- obchodni jmeno zadatele, sidlo a 1C, elektronicka podoba Zadosti dolozena ve formatu 

pdf, nikoli zfo tak, jak je pozadovano. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovanf grantu vlastnfkum pamatkove V'{znamnych objektu v 

race 2017 -viz cl. Ill. bod 2, 3 a 16, a proto je zadost o grant vedena pod c. 095/2017 navriena 

k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfela.kova I 
~TVD::-~-4'1v:> uw· 

datum: 
- .7 ~fiZ- 2017 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelaf pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 
'f!JUHt#( l pv; fl urft/ {/-11//y ~!-tv ~'"--Jvt I ~/;; ~ l'n / 

Vypracoval: y {, _, ~ datum: - 9 -0Z-1Ui7 
~r/Gt-4'0 1/J@-

pod pis: 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni ~asim/n~ 

Vlastni zjisteni: 

JYJ) I / 
V ypracoval: /1 j_.1 J vi /COY It datum: ), Lf. )_. jUJ 11- podpis: ~. 
Stanovisko reditel~ Jd~~~u pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 10 1 

Zadatel: 

Petra Melka, bytem Rooseveltova 745/11, Pfedmesti, 41201 Litomefice, 
a Dennis Nikolas Melka, bytem Zahofanskeho 1644/3, 120 00 Praha 2 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

oprava fasady celeho domu - stavebni cast bez restauratorslcych praci 

c. j. podam zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2074975/2016- Mickiewiczova 234/3, Praha 6, k. u. Hradcany 

Stanovisko - kontrolni zjisteni f'mancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kanceltir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (date jen Zadost) byl dolozen poloZkory rozpocet 
stavebnich a restauratorskych praci, u ktecych byla chybne stanovena castka - zaklad ceny pro 
rypocet DPH. Naklady poloZkoveho rozpoctu stanoveny na krycim liste takto: uveden zaklad 
dane ve rysi 1 205 685,00 Kc, pro rypocet DPH pouZit zaklad dane ve V)lsi 1 104 885,00 Kc. 
Neni tak zrejme, jak jsou stanoveny naklady poloZkoveho rozpoctu pro zamyslene prace. 
V ,Cestnem prohlaseni iadatele o podporu v reiimu de miminis" nebyly vyplneny 
pozadovane udaje a to za kaZdeho vlastnika objektu. 
N ebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objektd v roce 2017 -viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vedena 
pod c.101/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 
- 7 .-o2- 2011 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjistetuhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

c/!)1Jhl-4flW 

")--~IJDvvl 

Vypracoval:t-,_ ,... A/ datum: 
H f b't!--!rr'ho l1rf 

- g -oz- zo17 

1 

podpis: 

pod pis: 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/n~ 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: (!L)fp/;ar/(&rum: )_j_ .)_. }..P/$1- podpis: 7f . 
Stanovisko reditele or~~ pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnfm zjisteni e._asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 102 

Zadatel: 

Mgr. Marie Latova, bytem U Obecniho dvora 801/6, Stare Mesto, Praha 1 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

1. Priorita: Celkova rymena stfechy; oprava a sanace krovu; souvisejici 
nahrazovane konstrukce oplasteni podkrovi (mimo nove vytvorene casti 
podkrovi); klempirske yY-robky strechy; oprava kominu. 

2. Priorita: Renovace, repase a opravy oken; klempirske prvky oken; dfevene 
prvky vylozeni osteni a parapetu oken (navraceni demontovanych a renovace ); 
renovace a opravy interierorych dven, opravy a doplneni dla.zeb spolecne 
chodby a koupelny; renovace zabradli schodiste. 

3. Priorita: Oprava fasady vc. renovace umeleceych prvkU; klempirske prvky 
fasady; opravy a renovace zabradli a mrizi fasad. 

c. j. podam zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2070811/2016- Na baste sv. Ludmily 253/1, Praha 6, k. u. Hradcany 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancnfho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebylo na predmetne prace 
vydano zavazne stanovisko odboru pamatkove pece k provedeni praci, bylo dodano pouze 
odbome vyjadfeni NPU z probihajiciho spravm'ho nzeni vedene pod cj. S-MHMP 
1790473/2016. v tistene i elektronicke podobe bylo na str. 4 .Zadosti uvedeno jine cislo uctu, 
nez bylo k .Zadosti dolozeno dokladove. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
vfznamnych objektu v roce 2017 -viz cl. III. bod 2 a 3, a proto je zadost o grant vetL;e ' 

1 
pod c. 102/2017 navriena k nevyhoveni. / 
Vypracoval: Jarmila Stfelakova datutD:7 ~Dl- 2017 podpis: 

---------------------------------------------------------------
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vt} r/ H t---H'"; I ;if ,(? .A4ft(t/£ ~~ 

Vypracoval:L It,. datum: 
t'cJt{' ~ Hr{/ 

1 0 -02- 2017 

1 

/ 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteniVuhlasim/n~ 

Vlastni zjisteni: 

. I I . , 
Vypracoval: /!~API t£YA datum: ~j_ .)_ · f)Jf)j- podpis: 

Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~sim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -nz- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 104 

Zadatel: 

Ing. arch. Anna Hiibschmannova a Marie Pavlikova, obe bytem U Laboratofe 
565/4, Stfesovice, 162 00 Praha 6 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

1. Priorita: rekonstrukce plotu do ulice Stfesovicka+ 2 pole v ulici Slunna 
2. Priorita: rekonstrukce plotu v ulici Slunna 

c. j. podam zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2075077/2016- U Laboratofe 565/4, Praha 6, k. u. Stfesovice 

Stanovisko - kontrolni zjisteni imancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) nebylo za ka.Zdeho vlastru'ka 
objektu vyplneno ani podepsano ,cestne proh!itJeni zadatele o podporu v rezimu de 
miminis ", bylo jen podepsano zmocnencem. K Zadosti byly za oba vlastniky objektu 
dolozeny pine moci, u ktecych neni podepsan ani ovefen statuta.mi zastupce zmocnence, je 
pouze dolozeno a podepsano zmocneni vlastniky objektu. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
vjznamnych objektu v roce 2017 - viz cl. III. bod 2, 3 a 12, a proto je zadost o grant 
vedena pod c. 104/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

f .Q. ?J;(f-
Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjisteni 6uhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

1 

podpis: ~ 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~mhlasim/ne~ 

Vlastni zjisteni: 

I ( ~ 
Vypracoval: VJJfV1 ;ar)r datum: )3 .)..,. )1:;1f/-- podpis: Jr" -
Stanovisko reditel_~J~~~~u pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 113 

Zadatel: 

Daniel Meier, bytem Kamenicka 652/48, Holesovice, 170 00 Praha 7, 
Erich Meier, bytem Kamenicka 652/48, Holesovice, 170 00 Praha 7, 
Peter Meier, bytem Bad Salzbrunner Strr. 8 D-30539 Hannover, Nemecko, 
Stefan Meier, Matthias, Manuelstradde 85, 3006, Bern Srycarsko 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

oprava ulicni fasady 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2074481/2016- Kamenicka 652/48, Praha 7, k.u. Holesovice 

Stanovisko - kontrolni zjisteni f'mancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant hl. m. Prahy na rok 2017 (daie jen Zadost) dolozeno zavazne stanovisko na 
pfipravu praci, pficemZ granty se poskytuji pouze na objekty, u ktecych je dolozeno zavazne 
stanovisko k provedeni praci - viz cl. III. bod 16 Zasad pro poskytovam grantU vlastnikU.m 
pamatkove ryznamnych objektU v roce 2017. V Zadosti nebyly na str. 5 - 8 u casti 
, Pravdivost udaju uvedenych v zadosti o grant stvrzuji svfm podpisem" uvedeny - misto a 
datum. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objekm v roce 2017 - viz cl. III. bod 2, 3 a 16, a proto je zadost o gran 
vedena pod c. 113/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Sti'elakova datum: 
- 7 ~02- 2017 

podpis: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

s kontrolnim zjisteeuhlasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

{'!) (Jf(L/1<5'/H ~ )41p~t7( ~hbt-elv? I ~~tJ/'J')' 

Vypracoval: //11... .. ./ datum: 
1-//J a t7t:-; M-1' 1 0 -02- 2017 

podpis: 

1 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~uhlasim/ne~ 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: fL-irP/WA 1 
datum: )._g.). .)ff!~ podpis: c:& . 

Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim ~iste~sim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 1 -oz- zo11 pod pis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 11 7 

Zadatel: 

Mgr. Lenka Tuckova, bytem Schnirchova 186/25, Holesovice, Praha 7 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

1. Priorita: rymena oken ulicni fasady 
2. Priorita: oprava ulicni fasady 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2074894/2016- U Studanky 651114, Praha 7, k. u. Holesovice 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancehir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) byl, u priority c. 2 - ulicni 
fasada, dolozen jiny poloZkoV)'r rozpocet v elektronicke a jiny v tistene podobe. U 
fotodokumentace, kteraje prilozena v tistene podobe neni uveden popis, stav PRED/PO a stav 
ke dni tak, jak je predepsano v Zadosti. Na V)'rmenu oken bylo dolozeno zavazne stanovisko, 
ktere, bylo vydano pouze na pripravu praci. Granty se poskytuji na prace, u kterych zavazne 
stanovisko bylo vydano k provedeni praci. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantU vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objektU v roce 2017 - viz cl. III. bod 2, 3 a 16, a proto je zadost o grant 
vedena pod c.l17/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: - r -02- 2017 podpis: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatkY 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

Vypracovat: . rA ~ datum: 1 0 -02- 2017 
!GY J t/Ull 'lcoptt 

1 

podpis: 

7 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancebir pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
s kontrolnim zjisteni vwasim/n~m 

Vlastni zjisteni: 

Stanovisko reditele .Ydb?~u pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisten~sim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -n2- 2017 podpis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 118 

Zadatel: 

Ondfej Nemec, bytem Lannova 2061/8, Nove Mesto, Praha 1 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

1. Priorita: oprava stfechy budovy B - spycharu 
2. Priorita: oprava oken v patfe budovy spycharu 
3. Priorita: restauratorske prace - malovany dfeveny zaklopov)' strop 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2070914/2016- Bilenecke namesti 11, Praha 8, k. u. Dolni Chabry 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

V zadosti o grant na rok 2017 (dale jen Zadost) nebylo za vlastnfka (zadatele) v tistene ani elektronicke 

podobe vyplneno Cestne proh/6senf iadatele o podporu v reiimu de miminis"- viz pr. c. 3 Zadosti. 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantU vlastnikum pamatkove vtznamnych objektu v 

roce 2017 -viz Cl. Ill. bod 2, 3, a proto je ZOdost o grant vedena pod C. 118/2017 navriena k n<Nytla>re')/ / 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: - 7 ··02~ 2017 podpis: ~ 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamat 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjisten~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjiStenilovH?t?-f;fl( f jV/f(ptlH&Jtr !/tr,('4-}-ex__, I ~"0tJ f'--1) I) 

Vypracoval:L.. datum: 
FYf~c:oUr/ - 9 -oz- zo17 podpis: H 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancei[rJ)aBllitkY svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjistenil~asim/ne~ 

Vlastni zjisteni: 

I I 

Vypracoval: 1/t)r!); /qr ,f datum: ,Z?; .). . ~ 1 ~ 

Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 

1 

podpis:c;J'--



s kontrolnim zjisteeasim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 

2 

podpis: 



Zadost vedena pod c. grantu: 119 

Zadatel: 

Bytove druzstvo Pemerova 124/34, se s:idlem Pemerova 124/34, 186 00 Praha 
8, Karlin, 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

1. Priorita: Vymena vnejs:ich rypln:i otvoru v ulicn:i casti a repase vstupn:ich 
dvef:i 
2. Priorita: Rekonstrukce fasady v ulicn:i casti 
3. Priorita: Rekonstrukce spolecnych prostor domu- stukovan:i, malovaru, 

c. j. podaru zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2070893/2016- Pemerova 124/34, Praha 8, k. u. Karlin 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancelar 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

Na prace, ktere jsou uvedeny v Zadosti o grant na rok 2017, nebylo vydano zavazne 
stanovisko odboru pamatkove pece MHMP. Zavazne stanovisko OPP MHMP tvofi nedilnou 
soucast zadosti 0 grant. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantU. vlastnikum pamatko 
vjznamnych objektu v roce 2017 - viz cl. III. bod 2, 3 a 16, a proto je zadost o gli 
vedena pod c. 119/2017 navriena k nevyhoveni. 
Vypracoval: Jarmila Stl'elakova datum: - 7 ~02~ 2017 podpis: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: _;; / 
v '!/ t/ HLrl?r .y 

Vypracoval: Ar: 1--. ~/ datum: 
tr 1/!('f /to1/ll'7 - 9 -02- 2017 pod pis: 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kance ar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/n~m 

Vlastni zjisteni: 

Vypracova!:/!Lfjp;}:rfA /datum: )3 .)_. M1} podpis: r;J-. 
1 



Stanovisko reditele fd. bo?o~ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~fm/nesouhlasfm 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -oz- 2017 podpis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 123 

Zadatel: 

Jffi Kubes a Josef Kubes, oba bytem Mladoboleslavska 258, 197 00 Praha 9, 
Kbely, Hlavni mesto Praha, se sidlem Marianske namesti 2, Praha 1 ( svefeno 
MC Praha Vinof) 

Nazev projektu (pfedmet zadosti o grant): 

1. priorita: oprava kaple c. 23- Nezamyslicka- vlastnik -Jifi a JosefKubesovi 
2. priorita: oprava kaple c. 24 - Nicovska - vlastnik hl. m. Praha 

c. j. podani zadosti - nazev obiektu: 

S-MHMP 2058855/2016 - Kaple ze souboru Via Sancta, kaple c. 23 a c. 24, 
Praha 9, k.u. Vinof 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancehir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

Zadost o grant hi. m. Prahy na rok 2017 (dale jen Zadost) podana na ,opravu" kapli c. 23-
Nezamyslicka) a c. 24 (Nicovska) byia podana po 14. 11. 2016- nebyl tak dodrzen cl. III. 
bod 5 a 6 Zasad pro poskytovani grantii vlastnikfun pamatkove vjznamnych objektii v roce 
2017 (daiejen Zasady). 
V tistene podobe Zadosti byiy zjisteny nasledujici nedostatky- neni vypinena: 

str. 1 Zadosti = podprogram, udaje o objektu, 
str. 2 Zadosti = uvedeno, ze bude uplatnen odpocet DPH, na pfilozenych 

rozpoctech neni uvedeno, zda celkove naklady jsou s DPH Ci bez DPH. V pfipade, ze 
dodavatei praci neni piatce DPH, je rreba tuto skutecnost uvest v rozpoctu (tech), 

na str. 4 .Zadosti = uvedeno c. uctu zmocnence, grant se poskytuje na ucet 
viastnika/viastnikU- viz cl. III. bod 1 a bod 20 Zasad, 

na str. 5, 6 a 7 Zadosti = podepsan zastupce zmocnence, pficemz neni doiozena 
pina moe die predepsaneho vzoru -viz str. 9 Zadosti, neni postupovano die cl. III. bod 
12 Zasad, 

na str. 9 Zadosti vypinena plna moe pouze za Jifiho Kubese, ale nebyia 
podepsana ani overena- viz cl. III. bod 12 Zasad, daisi pine moci die predepsaneho 
vzoru nebyly dolozeny, 

na str. 11 Zadosti = , Cestne prohltiseni" (pfiioha c. 2 k Zadosti), podepsano 
zmocnencem, tento dokument vypliiuje a podepisuje ryhradne viastnik objektu, 
pficem:Z musi by-t vypineno a podepsano za ka:ldeho viastru'ka samostatne, 

na str. 12 Zadosti - Cestne prohlaseni iadatele o podporu v reiimu de 
miminis" - viz pr. c. 3 Zadosti - podepsano zmocnencem, tento dokument podepisuje 
a vypiiiuje viastm'k, ka:ldy samostatne, nebot' viastm'kovilkfun mohou by-t poskytnuty 
financni prosrredky z verejnych zdroju, nikoli osobe zmocnene. 

Na objekty, ktere jsou ve vlastnictvi hi. m. Prahy nebo svereny MC se granty 
neposkytuji- viz cl. I. bod 4 Zasad (ty-ka se kaple c. 24 (Nicovska). 

1 



Pnlohy str. 18: 
Fotodokumentace v tistene podobe nepopsana, neni zfejme, kteni kaple je vedena pod c. 23, a 
ktera pod 24, ke ka.Zde kapli dolozena pouze 1 fotografie, pficem2 u bodu 7 - doklady 
k Zadosti a navod na vyplneni udaju je uvedeno dolozit minima.Ine 5 fotografii - zde za ka.Zdy 
objekt, 

- nedolozen original vYI>isu katastru nemovitosti nebo ovefena kopie - viz bod 1 
doklady k .Zadosti a navod na vyplneni udaju, 

- nedolozeno nab:Yvaci titul, cestne prohlaseni o vlastnictvi - viz bod 2 doklady 
k .Zadosti a navod na vyplneni udaju, 

- plna moe od vlastnika - nedolozena dle pozadovaneho vzoru - viz cl. III, bod 12 
Zasad, 

- fotodokumentace dol ozena jen v tistene podobe, v elektronicke neni pfihrana- viz bod 
7 doklady k .Zooosti a navod na vyplneni udaju, 

- poloZkov:Y rozpocet neni zpracovan die cl. III. bod 16 Zasad, na poloZkovem rozpoctu 
neni uvedeno datum zpracovam, a zda je dodavatel praci platce ci neplatce DPH, tudiz 
je-li cena s DPH ci bez DPH, 

- neni dolozen doklad o zfizeni bankovniho uctu vlastnika objektu - viz cl. III. bod 1 a 
bod 20 Zasad, 

Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
vjznamnych objekru v roce 2017 - viz cl. III. bod 2, 3, a proto je zadost o grant 
vedena pod c. 123/2017 navriena k nevyhoveni. 

- 7 -02- 2017 

/~ e _/ 
podpis:. 

1
/./. '7 
V/ 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjisteni~asim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

fou~/ty .J" £4~&71' ~h31/G"~/ -1'~vr!'f1' 

1 o -oz- zo11 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/ne~ 

Vlastni zjisteni: 

2 



Stanovisko reditel:1~~~~ru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~~asim/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -D2- 1m1 pod pis: 

3 



Zadost vedena pod c. grantu: 125 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnikU Kodaiiska 444/11, Praha 10, se sidlem Kodaiiska 444/11, 
101 00 Praha 10, Vr8ovice 

Nazev projektu (p:redmet zadosti o grant): 

havarijni rekonstrukce balkonu 

c. j. podani zadosti - nazev objektu: 

S-MHMP 2074335 /2016- Kodaiiska 444/11, Praha 10, k. u. Vrsovice 

Stanovisko - kontrolni zjisteni fmancniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancebir 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

K zadosti 0 grant na rok 2017 (dale jen Zadost) nebyl dolozen doklad - vYIJis z katastru 
nemovitosti - original nebo kopie s ovefenim pravosti, ne starsi 1 mesice od doruceni zadosti 
tak, jak je uvedeno u dokladu k Zadosti a mivodu na vyplneni udaju - str. 14, bod 1, byl 
dolozen pouze ,vYIJis", doklad z intemetu s datem 22. 1. 2014. Soucasne nebyl dolozen 
doklad- vYIJis z obchodniho rejstfiku- original nebo kopie s ovefenim pravosti tak, jak je 
uvedeno u dokladu k Zadosti a navodu na vyplneni udaju str. 14, bod 3, na 
fotodokumentaci v tistene podobe neni dolozen celkovf pohled na objekt, fotodokumentace 
neni popsana a neni u ni oznacen stav PRED/PO a stav ke dni, na poloZkovem rozpoctu, 
ktecy byl pfilozen v tistene podobe, neni uveden podpis zpracovatele - viz cl. III. bod 16 
Zasad pro poskytovam granm vlastm'k:Um pamatkove vfznamnych objektU v roce 2017. 
Nebylo tak postupovano die Zasad pro poskytovani grantU. vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objektU v roce 2017 - viz cl. lll. bod 2, 3 a 16, a proto je zadost 0 gran 
vedena pod c. 125/2017 navriena k nevyhoveni. 

Vypracoval: Jarmila Stfelakova datum: 
- 7 ··02- 2017 

podpis: 

Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky , 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasfm 
Vlastni zjisteni: 

I' 

JU~It/~t~-t:ert /L8Y11-tv u.s;v, I )-'/t7JtJI'/), 

Vypracoval: datum: 1 0 -02- 2017 
Urf ~c:o 1/ff 

podpis:V 
, 

1 



Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~asim/~m 

Vlastni zjisteni: 

Stanovisko :feditele 1db?~u pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjisteni~m/nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

Vypracoval: datum: 2 7 -02- 2017 pod pis: 

2 



Zadost vedena pod c. grantu: 127 

Zadatel: 

Spolecenstvi vlastnik:U jednotek Ruska 706, se sidlem Ruska 706/72, 101 00 
praha 10 Vrsovice 

Nazev projektu (predmet zadosti o grant): 

Oprava fasady bytoveho domu a vjmena okapu 

c. j. podam zadosti - nazev obiektu: 

S-MHMP 2029986/2016- Ruska 706/72, Praha 10, k. u. Vrsovice 

Stanovisko - kontrolni zjisteni financniho a grantoveho specialisty oddeleni Kancehif 
pamatky svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

V zadosti o grant na rok 2017 (dale jen Zadost) neni na str. 2 v tistene ani elektronicke podobe 
uvedeno jakou vysi grantu zadatel pozaduje. Tento udaj je pro dalsi grantove rizeni a jednam 
v poradnich organech RHMP a ZHMP zasadni. PoloZkov:Y rozpocet na predmetne prace nebyl 
ani v tistene ani elektronicke podobe zpracovan a dolozen v rozpoctarskem software tak, jak 
je uvedeno v cl. III. bod 16 Zasad pro poskytovam grantU. vlastniki'un pamatkove v:Yznamnych 
objektU v roce 2017. Byl dolozen pouze soupis praci, pficeffiZ se jedna o standartni stavebni 
prace. 
Dolozena fotodokumentace - tistena podoba je oznacena datem pred k 1. 4. 2016, dle 
dokladii, ktere maji b:Yt dolozeny k Zadosti je u bodu 7 uvedeno dolozit stav objektu po 30. 6. 
2016. Z fotodokumentace tak neni zrejme, kdy byly prace zapocaty.- viz cl. I. bod 10 Zasad. 
Nebylo tak postupovano dle Zasad pro poskytovani grantu vlastnikum pamatkove 
ryznamnych objektu v roce 2017 - viz cl. III. bod 2, 3 a 16, a proto je zadost o gra 
vedena pod c. 127/2017 navriena k nevyhoveni. 
Vypracoval: Jarmila Strelakova datum: - 7 ~I][- 2017 podpis: 

Stanovisko soudniho znalce: 

S kontrolnim zjisteni soublasim/nesouhlasfm 
~ 

1 



Stanovisko - z 2. kontroly provedene zamestnancem oddeleni Kancelar pamatky 
svetoveho dedictvi OPP MHMP: 

S kontrolnim zjiste~uhlasim/nesouhlasim 
Vlastni zjisteni: 

~p {//If-~ l ?y ~ A-A-ftaW"0 tC 

Vypracoval: Ft£ ~f(/4?~: .. 9 ·02- Z017 podpis: bJ 
. 

Stanovisko - z kontroly provedene vedoucim oddeleni Kancelar pamatky svetoveho 
dedictvi OPP MHMP: 
S kontrolnim zjisteni ~asim/~un 

Vlastni zjisteni: 

t. ' c:&t Vypracoval: /jj_fr/)ltt7;1J datum: )..3 .}_.)A;?} podpis: J!. 
Stanovisko reditele odboru pamatkove pece MHMP: 
S kontrolnim zjiste~~nesouhlasim 

Vlastni zjisteni: 

l 
Vypracoval: datum: 2 i -02- lft11 podpis: 

2 

























 

 

Příloha č. 3 k důvodové zprávě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, 

cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

konaného dne 5. 4. 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(přílohy k bodu 7 Zápisu jsou k dispozici u zpracovatele tohoto Tisku, nebo na 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/v

ybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_20

14_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.h

tml) 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro kulturu, památkovou péči,  výstavnictví ,  
cestovní ruch a zahraniční  vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 10. jednání 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 5. 4. 
2017 ve 13:00 hod. 

1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   
  

 
Přítomni:  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová (předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký (místopředseda), Mgr. 
Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, PhDr. Helena  Briardová, prof. Ing. Eva Kislingerová, Csc., JUDr. Jaroslava 
Janderová, PhDr. Matěj Stropnický,  Ing. Karel Grabein  Procházka, Mgr. Zuzana Navrátilová – tajemnice 
 
Omluveni:   
Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Pavla Melková, dle prezenční listiny 30 zástupců odborné veřejnosti 
 
Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, 

výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP      
 
Text zahájení: 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 

5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

6. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu 2017 

7. návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných 
objektů na rok 2017 

8. Strategie Programu „2 % na umění“, pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy. 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných OZV a schválených na jednání RHMP a ZHMP 

 Informace o České astronomické společnosti a provozu Keplerova muzea 

10. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
Výbor začal v 13:00 hodin a byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně následně přistoupila k jednání o programu 
výboru. 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
Schválení zápisu: 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
Schválení programu: 
Pan Novotný otevřel diskuzi k programu dubnového výboru.  Již na minulém zasedání výboru zmínil, že na 
programu výboru opět chybí důležitá témata, která minule citoval. S potěšením kvitoval, že na tomto 
programu jednání je bod týkající se strategie programu 2% na umění. Předpokládá, že v bodu vyhlášení grantů  
HMP v oblasti kultury a umění na příští rok se bude moci pohovořit o změněných podmínkách grantového 
systému – chybí nástroj odvolání proti výroku Grantové komise RHMP. Na programu výboru, ale stále chybí 
projednání koncepce kulturní politiky. 
  Z tohoto důvodu pan Novotný navrhnul, aby jako bod č. 4 byla projednána koncepce kulturní politiky z měsíce 
září 2016, tato záležitost již nesnese odkladu. Pokud se projednávání koncepce kulturní politiky nestane bodem 
jednání na tomto výboru nebude hlasovat pro program výboru. 
 
Paní Janderová naprosto souhlasí s názorem pana Novotného. Pokud se bod koncepce kulturní politiky 
neprohlasuje, tak máme dnes jako bod jednání vyhlášení grantů, kde je zmíněno v části posouzení žádosti, že 
posuzování podle kritérií je dle kulturní politiky HMP. Kulturní politika jako taková, je tedy zakotvena v tomto 
předkládaném bodu jednání. 
 
Pan radní Wolf vysvětlil paní Janderové, že dokud není nová koncepce kulturní politiky tak platí stará koncepce 
kulturní politiky. 
Paní předsedkyně reagovala na připomínky s tím, že prioritou tohoto zasedání je vyhlášení grantů v oblasti 
kultury a umění, projednání individuálních dotací a odsouhlasení návrhu na udělení grantů HMP v oblasti 
památkové péče. 
Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli OZV, aby informoval členy výboru, kdy mohou očekávat dlouho 
očekávanou koncepci. 
Pan ředitel Cipro odpověděl.  Stav věci je následující: 
 Na základě pokynu, odbor OZV oslovil Marka Pokorného z Grantové komise HMP, který měl za úkol 
připomínkovat koncepci zpracovanou IPREM z roku 2016. Pan Pokorný se ale rozhodl koncepci šířeji upravit. 
Dokument je nyní připomínkován v rámci poradního sboru paní primátorky. Pan Pokorný ještě v pondělí neměl 
připraven dokument tak, aby mohl být předložen výboru. 
Hlasování o návrhu pana Novotného: zařadit jako bod jednání výboru (po bodu týkající se vyhlášení grantů 
v oblasti kultury a umění) Koncepce kulturní politiky pro rok 2016-2021. 
 
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 6 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl schválen. 
Hlasování o původně navrženém programu: 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Program byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
Ověřovatelem byl navržen ing. Novotný. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

4. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Pan Stropnický navrhuje, aby v zápisu bylo uvedeno, jako jeho žádost, aby na příštím zasedání výboru byla 
předložena kulturní koncepce, a to ve stavu hotovém či nehotovém. Paní předsedkyně vysvětlila, že pan ředitel 
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Cipro jasně vysvětlil současný stav tohoto materiálu,  že  je v jeho kompetenci, aby finalizoval tento materiál , 
popřípadě  danou záležitost projednal s paní primátorkou. 
Paní  Janderová se připojila  k požadavku pana Stropnického.  
Paní tajemnice představila  návrh na vyhlášení grantů HMP v oblasti kultury a umění v roce 2018 s termínem 
uzávěrky 7.6.2018.  Žádosti o grant budou nově podávány online, žádosti budou zpracovány systémem tak, že 
v případě , že žadatel udělá chybu,  tak  systém žadatele nepustí  do dalšího kroku ve vyplňování. Tato novinka 
bude mít za následek vyšší počet podaných žádostí. V minulosti byla určitá část žádosti vyřazena z formálních 
důvodů. Ve vyhlášení grantů  v roce 2018 nedochází k žádným obsahovým změnám, zůstává zachován princip 
odborného hodnocení žádostí. Vyhlášení grantů však zohledňuje zkušenosti z uplynulého grantového řízení a 
nově upravuje v oboru literatura – doplňuje o prezentaci  literatury ( festivaly, prezentace, literární pořady) – 
dříve bylo v oboru ostatní. Obor ostatní byl v minulosti problém a po dohodě s oběma členy grantové komise 
tohoto oboru  bylo upřesněno, že se bude jednat o mezioborové projekty a festivaly, kulturně sociální projekty 
a festivaly, kreativně společenské projekty včetně designové tvorby a její prezentace.  Dále nově do oboru 
tance spadá oblast nového cirkusu. Toto je podstata změn.  Možnost odvolání žadatelů o grant v zásadách není 
řešena, protože to neumožňuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je možné pouze odvolání 
do smlouvy. Z rozhodnutí pana radního je ale  ponechána část finančních prostředků z grantů na individuální 
účelové dotace. 
Paní předsedkyně vznesla dotaz,  zda  by mohla Grantová komise HMP  vyzvat  též i žadatele  o jednoletý grant 
s žádostí nad 1 mil. Kč, aby i oni  mohli prezentovat svůj projekt  na Grantové komisi HMP. Paní tajemnice 
vysvětlila, že tato možnost u víceletých grantů vznikla asi před 10 lety a bylo možné ji praktikovat pouze za 
předpokladu, že byl malý počet uchazečů o víceletý grant. V dnešní době se o grant hlásí asi 800 žadatelů a 
toto číslo bude asi v příštím roce podstatně vyšší. Prezentace z praktických důvodů je nereálná. Jen v případě 
pochybnosti hodnocení žádosti u víceletých grantů tato možnost v podmínkách zůstává, jako možnost  
objasnění žádosti pro Grantovou komisi RHM , a aby ostatní žadatelé o grant  to nepovažovali za 
upřednostňování. 
Pan radní Wolf sdělil, že loňském roce  bylo vyčleněno 350 mil Kč na granty a předpokládá stejnou výši 
finančních prostředků i na rok 2018 s tím, že z této částky vyčlení 20 mil Kč na poskytnutí individuálních 
účelových dotací jako odvolací prostředek. 
Paní  Janderová sdělila, že  je potěšena skutečností, že výbor má k dispozici částečný nápravný prostředek, 
nebo i možnost,  když výbor má na žadatele o grant rozdílný názor než je názor Grantové komise HMP. 
Paní tajemnice vysvětlila, že akce  jako je Mene tekel , Post Bellum  jsou kulturně sociální  projekty  a budou  již 
nově řazeny  pod oborem ostatní. 
 Dále  paní tajemnice vysvětlila  dotaz paní Janderové , že  v rovině posouzení žádosti  Hodnocení kredibility,  
Grantová komise HMP  přihlíží k přiměřenosti výši vstupenky  u malých forem. Paní  Janderová se dále 
dotázala, jak je zajištěno, aby členové Grantové komise HMP  navštěvovali daná zařízení žadatelů. Paní 
tajemnice reagovala s tím, že grantová komise je 15ti členná, ale každý obor má ještě další externí hodnotitele 
a každý projekt hodnotí celkem 5 hodnotitelů, z toho 2 členové grantové komise a 3 externí hodnotitelé. Tito 
lidé mají za úkol navštěvovat právě tato zařízení Jména externích  hodnotitelů  jsou zveřejněna na internetu. 
Pan Kubišta  se zmínil, že zařadit nový cirkus pod tanec byl nesmysl. Dále se zeptal jak je to s vrácením grantu.  
Paní tajemnice vysvětlila, že  je-li již podepsána smlouva s žadatelem, tak podmínky vrácení grantu jsou 
popsány ve smlouvě. Ti žadatelé, kteří odmítnou grant před podepsáním smlouvy, jedná se  o  projev  vůle 
žadatele – uchazeče a ten nemusí být nikde upravován. 
Paní Briardová  se zeptala, zda  důvodem k navýšení rozpočtu  je skutečnost, že v příštím roce  budou 100 . 
oslavy výročí republiky. Pan radní Wolf odpověděl, že finanční částka 350 mil Kč  nezahrnuje  finanční 
prostředky plánované  na oslavy republiky. Předpoklad je takový, že bude vyčleněno 35 mil Kč o které bude 
rozhodovat grantová komise pod  panem ředitelem Skalickým. Finální částka ale závisí na politické diskuzi. 
Pan Novotný podotknul že vyhlášení grantů má 2 problematické body : Prvním bodem je rozdělní částky 350 
mil Kč na jednotlivé obory. Je to sice v kompetenci Grantové komise HMP, ale je to věc, kterou bychom se měli 
jako výbor zabývat. Druhá věc je, faktická nemožnost se odvolat ,které je  způsobeno zákonem. Určitě je  velmi  
důležité, jak je Grantová komise HMP sestavena, jak je schopna obhájit svá rozhodnutí. Skutečnost bude i 
nadále taková, že budou vždy existovat neuspokojení žadatelé. Fakt je,  že když umožníme  otevřenost 
odvolání, naroste počet podaných žádostí o individuální účelové dotace. Iidividuální účelové dotace  nemají 
oproti grantům řád. Mělo by dojít k harmonizovanému postoji výboru, jak s těmi individuálními žádostmi 
budeme nadále jako výbor zacházet. Pan Novotný apeloval na členy výboru s tím, že tyto dva  problematické 
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body by výbor měl řešit do termínu uzávěrky grantů tj. do 7. června 2017. Žádá o neformální setkání výboru a 
o projednání této záležitosti.  
Paní předsedkyně sdělila, že je tomuto otevřená. 
 Pan Stropnický se dotázal, proč u kategorie literatura a film se musí projekt vázat k Praze a u ostatních 
kategorií se vázat nemusí. Proč by HMP mělo chtít, aby autor záměrně musel zakomponovat Prahu. Pan radní 
Wolf vysvětlil, že projekty jako je činohra, balet hudba se musí konat v Praze. Knihy jsou celorepubliková 
záležitost.  O kategorii film a literatura by se mělo starat pouze Ministerstvo kultury. 
 Panu Stropnickému chybí kategorie tvůrčí grant a vznesl další dotaz. Proč na  obor literatura nejsou též  
vyčleňovány provozní peníze, jako u ostatních oborů, abychom tomuto oboru více pomohli.  
Paní tajemnice odpověděla, že se jedná o letitou zkušenost Ve všech oborech mohou zájemci o grant  žádat  i o 
grant na tvůrčí činnost a pak ostávají autorský grant. Dříve toto nebylo omezováno a bylo poskytováno, ale 
praxe byla taková, že autoři nestihli v jednom roce knihu napsat a zároveň ji vydat.  Grant je nutné vymáhat 
zpětně při nedodržení smlouvy. Tvůrčí grant je nutné ale vyhlásit ve všech oborech nejenom v literatuře. Tento 
záměr vyhlášení by byl velmi finančně náročný. Paní předsedkyně zmínila, že HMP bude poskytovat rezidenční 
bydlení, kde spisovatelé budou moci pobýt rok či dva a budou moci psát knihu – je to jiný způsob podpory. 
Dále proběhla diskuze veřejnosti k předkládanému materiálu. 
Vystoupila Yvonna Kreuzmanová,  která sdělila  že  rozeslala dopis s Václavem Kunešem, soubor 402 people.   
Sdělila, že nepodepsali smlouvu na víceletý grant a to proto, že v kategorii tanec  byla letos  malá výše 
finančních prostředků.  Nepodepsání smlouvy berou jako projev nesouhlasu s letošním grantovým systémem. 
Situace je taková, že i když byly finanční prostředky na granty navýšeny o 50 mil Kč nemohly se použít na 
víceleté granty. Někteří žadatelé též zvažují nepřijetí grantů, protože navržená částka jim neumožní rozvoj 
jejich činnosti, spíše to znamená jejich utlumení. Jedná se o soubory, které Českou republiku úspěšně 
reprezentují v zahraničí. Příčinou tohoto problému bylo to, že v kategorii tanec byl  i nově nový cirkus , který 
odčerpal velkou část financí, protože je finančně náročnějším oborem. Pro příští rok není možné kategorii 
tanec rozšířit o nový cirkus a  zároveň nenavýšit této kategorii finanční prostředky. Žadatelé žádají o analýzu 
potřeb jednotlivých oborů, aby se zhodnotilo kam se který  umělecký obor posunul. Nyní je jen 8% z celkových 
finančních prostředků směrováno na obor tanec.  
Paní Kaplický se ztotožňuje s výzvou zástupce oboru tanec o vyhotovení této analýzy a žádá ji předložit 
ředitelem OZV pro neformální jednání, které navrhnul pan Novotný 
Pan radní Wolf vysvětlil, že budget finančních prostředků je stále stejný a navýšíme´- li obor tanec bude nutné 
krátit finanční prostředky v jiných oborech, v některých konzervativnějších. 
Odchod pana Kauckého ve 14:10 hod. 
Paní Kaplický  z tohoto důvodu žádá pana ředitele OZV o připravení přehledu  procentuálního rozdělení oborů 
vývoje jednotlivých oborů za 5 let zpátky a  navrhuje , aby výbor se tím zabýval na  svém příštím zasedání . 
Usnesení : 
Výbor  souhlasí 
1. s návrhem na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 
2. s předložením návrhu na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 k projednání v 
Radě HMP 
 
Příloha k návrhu usnesení výboru ZHMP - Zásady pro poskytování 
Hlasování: 8Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
Příchod pana Kauckého v 14:22 hod. 

5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Pan radní Wolf uvolnil z rezervy částku 4 mil. Kč na tyto individuální dotace. 
9 členů 
Jednotlivé žádosti podané v řádném termínu: 
Žadatel č. 71 na projekt výstava 64 U Hradeb, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. Tento projekt nebyl součástí 
žádosti o grant na rok 2017. Paní Kaplický navrhuje, aby žadatel žádal o investiční grant. Žadatel tvrdí, že se 
opravdu jedná o nový projekt a nikoliv o stejný jako je v žádosti o grant. Paní tajemnice vysvětlila, že se jedná 
pouze o rozšíření stejného projektu. Žadatel potvrdil, že prostor kina U Hradeb stále není zkolaudován a je 
v režimu stavebního povolení, jedná se tedy  o stavbu, kde každý vstupuje na vlastní zodpovědnost. 
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Návrh na přesun žádosti na květnové zasedání výboru. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh na přesun žádosti byl přijat. 
Žadatel č. 72 na projekt Rock café, návrh paní Janderové:  1 000 000 Kč. Pan radní Wolf pojmul navrženou 
částku jako prostředek odvolací k navržené grantové částce. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod pana Kubišty v 14:32 hod. 
Žadatel č. 76 na projekt Jan Brdečka 100 let, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč, protinávrh paní 
Janderová: 500 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 78 na projekt Hollar dnes, návrh pana radního Wolfa:  100 000 Kč. 
Paní Kaplický nahlásila střet zájmů. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 79 na projekt FESTMICHAEL 2017, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Příchod pana Kubišty v 14:32 hod. 
Žadatel č. 81 na projekt Miss Deaf, návrh paní předsedkyně na přesun této žádosti na odbor SOC. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh na přesun byl přijat. 
Žadatel č. 82 na projekt Malostranské komorní slavnosti, návrh pana radního Wolfa:  60 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 87 na projekt Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 88 na projekt Galerie ve Winternitzově vile, návrh paní předsedkyně:  200 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 89 na výstavu fotografií – 20.výročí VIZE 97, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč, paní Kaplický 
nahlásila střet zájmů 
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 7 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 90 na projekt keramik Jan Kutálek, návrh pana radního Wolfa:100 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 91 na projekt Arena, návrh paní předsedkyně: 100 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 94 na projekt Narrative and Narratology, návrh pana radního Wolfa: 75 000, protinávrh pana 
Stropnického 100 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 95 na projekt Březiněves 2017, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 96 na projekt koncert u příležitosti 300. výročí  Stamice, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 V příloze k předkládanému materiálu jsou uvedeny žádosti podané po řádném termínu uvedené v příloze č.2 
 Pan Novotný dal proceduální  návrh, aby všechny žádosti podané po termínu byly  en bloc zamítnuty. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod paní prof. Kislingerové v 14:45 hod. 
Usnesení: výbor doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v 
oblasti kultury v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze č. 1 
Celková částka přidělené dotace: 3 460 000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
Odchod pana Procházky a pana Kubišty v 14:51 hod. 

6. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu 2017 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
Žadatel č. 019/2017/020 na projekt International Conference on Endothelin, návrh pana radního Wolfa : 0 Kč, 
nesplňuje podmínky na granty v CR. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
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Odchod pana Kubišty v 15:01 hod. – 6 členů 
Žadatel č. 020/2017/021 na projekt Nadace Forum, návrh pana radního Wolfa: 350 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č.021/2017/022 na projekt Baroko očima dětí v sídle UNESCO, návrh pana radního Wolfa je 1 000 000 
Kč, protinávrh paní Kaplický: 500 000 Kč. 
 Odbor OPP se na této akci nijak nepodílí, jedná se o soukromou akci žadatele. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 022/2017/023 na projekt Made in Prague, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč. Pan Kaucký 
nahlásil střet zájmů. 
Hlasování: 2Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Usnesení: výbor doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v 
oblasti cestovního ruchu v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze č. 3 
Celková částka přidělené dotace: 850 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
Příchod pana Kubišty v 15:04 hodin. 

7. návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných 
objektů na rok 2017 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 
Paní předsedkyně předala slovo paní Střelákové z odboru OPP, která představila návrh na rozdělení grantů.  
Granty vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017 byly vyhlášeny 27.6.2016 a zároveň s tím  byly 
schváleny i zásady pro poskytování grantů a žádost o grant HMP pro věci movité i nemovité spolu s časovým 
harmonogramem. Datum pro podání žádostí o grant na rok 2017 byl stanoven do 14. 11. 2016. Celkem bylo 
podáno 165 žádostí. Při návrhu na poskytnutí grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 vycházel odbor OPP ze schváleného rozpočtu pro rok 2017 a to ve výši 60 000 000 Kč (oproti minulému 
roku je to nárůst o 5 000 000 Kč). Dne 2.3 2017 se uskutečnilo zasedání Komise RHMP pro udělování grantů 
památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů. Komise navrhla celkem 
udělit granty 99 žadatelům v celkové výši 60 000 000 mil Kč. V průběhu jednání Komise RHMP byly jednotlivé 
návrhy komise zapracovány do předložených souhrnných přehledů žádostí o poskytnutí grantu HMP 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017. 
 Nadále proběhla diskuze k danému bodu. 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. doporučuje 
předložený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z kap. 0680 - granty hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 
III. bere na vědomí 
1. žádosti o grant hl. m. Prahy, které jsou navrženy k nevyhovění a jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2 tohoto 
usnesení 
2. vzorové veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 4 a č. 5 tohoto usnesení 
IV. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl.m. 
Prahy 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

8. Strategie Programu „2 % na umění“, pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy. 

Předkladatel: člen ZHMP PhDr. Stropnický 
Pan Stropnický jako předkladatel tohoto materiálu sdělil, že materiál byl zpracován IPREM ve spolupráci 
s odborem OZV s přihlédnutím k připomínkám od Galerie HMP jako hlavního garanta.  
Paní předsedkyně následně předala slovo panu řediteli Ciprovi, jako jednomu ze zpracovatelů materiálu. Pan 
ředitel Cipro sdělil, že odbor OZV navrhuje tyto připomínky: a to že Komise pro umění ve veřejném prostoru 
RHMP má obsahovat většinově zástupce města aby byla funkční. Nemusí to být jen politici, ale mohou to být 
odborní zástupci města jako je např. ředitelka Galerie. Druhá připomínka se týká personálního zajištění 
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systému. Paní Melková potvrdila, že požadavek OZV na personální zajištění projektu je již v tisku do Rady HMP 
zapracován. Otázka složení komise je věc diskuze. 
Pan Novotný poděkoval za předložený a dlouho očekávaný materiál. Konstatoval, že v materiálu je popsáno, 
jak je důležitá správa a údržba soch, ale zároveň toto nelze realizovat z těchto 2%, ale že je nutné financovat 
z rezervy. Fixně by mělo být nastaveno, aby to bylo systémové, že správa a údržba by měla být financována 
z těchto 2%  
Dotaz pana Novotného byl, jak město efektivně zabrání tomu a uvedl příklad. Město obdrží sochu, město by 
mělo mít možnost odmítnout sochu z nějakých důvodů. Paní Melková reagovala, že tento předkládaný 
materiál pomáhá řešit jen dílčí problematiku věci, řeší jak městu pomoci, aby díla mohla vůbec vznikat. 
Následně informovala, že na IPRU vzniká širší materiál “ plug in“ -  pravidel  umisťování výtvarných děl na 
veřejných prostranstvích a ten toto bude řešit. 
. Pan Stropnický vysvětlil, že 2% jsou z investičních prostředků, jsou to finanční prostředky, které jsou omezeny 
jen na investice, a že náklady na údržbu se z nich hradit nemohou – jedná se o mandatorní výdaj. Lze hradit 
pořízení, instalace nebo kultivace okolí.  
Paní  Briardová  souhlasila s tím, že odborník není úplně všepojímající. Není možné, aby rozhodovali jen 
odbornicí. Paní Briardova zastává názor, že je nutné vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu na údržbu. 
 
Paní Janderová podotkla, je-li materiál pouze  záměr - strategií, tak jej ráda podpoří, ale za předpokladu 
doplnění zmiňovaných připomínek. Dále konstatovala, že Magistrát vlastní sochy o které se nikdo nestará a 
k tomu vzniknou nová další díla, o která se musí někdo starat. Musí vzniknout kapitola v rozpočtu, která je 
navazující. 
 Paní předsedkyně se ztotožňuje s názorem paní Janderové. Galerie HMP nemá žádný depozitář určený pro 
sochy, jelikož Lapidárium na Výstavišti vystavuje sochy v majetku Národního muzea, jako má Národní muzeum. 
Je nutné tuto záležitost řešit dohromady. 
Pan Novotný si myslí, že téma údržby a správy musí být systémově do materiálu zakomponováno. Protože 
praxe v minulosti ukázala, že je na to často zapomínáno. 
Pan Cipro vysvětlil panu Ferjenčíkovi, že opravdu neví, kdy můžeme očekávat nějaké reálné výsledky, protože 
odbor OZV nemá pro realizaci tohoto programu potřebné personální zajištění, bez kterého není možné tento 
program spustit.  Dále odpověděl na dotaz panu Ferjenčíkovi, že finanční prostředky vyčleněné na tento rok se 
přesouvají automaticky do následujícího roku. 
 Dočasná díla bude řešit program „ plug in“, který již vzniká na IPRu. 
Paní Melková ujistila členy výboru, že v předkládaném materiálu je zakotvena podmínka fungování tohoto 
programu, a to, aby v programu se souběžně řešila i údržba. Toto bude řešeno v prováděcím dokumentu. 
Pan Stropnický se dotázal, jak dlouho bude IPRu trvat druhá fáze programu, poté co tento materiál odsouhlasí 
RHMP. Paní ředitelka sdělila, že druhou fázi programu již bude zajišťovat odbor OZV. Pan ředitel reagoval, že 
odbor OZV, ani Galerie HMP  nemá dostatek systemizovaných míst, která by mohla na tomto programu 
pracovat. Pan ředitel předpokládá průběh přijetí nových zaměstnanců v měsíci září, říjen 2017. 
Paní předsedkyně poděkovala paní Melkové za tento předložený materiál. 
 
Usnesení: Výbor bere na vědomí předložený materiál Strategie Programu „2% na umění“, konstatuje 
proběhlou diskuzi a doporučuje předložit Strategii Programu „2% na umění“ Radě HMP k projednání. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných OZV a schválených na jednání RHMP a ZHMP 

 Informace o České astronomické společnosti a provozu Keplerova muzea 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Paní tajemnice připomněla členům výboru, že na minulém zasedání výboru byla projednávána žádost o 
poskytnutí individuální účelové dotace České astronomické společnosti na provoz Keplerova muzea v Praze. V 
této souvislosti byla diskutována možnost propojení s Hvězdárnou a planetáriem HMP, která by případně toto 
muzeum provozovala jako vlastní expozici. Výbor požádal radního Wolfa, aby vstoupil do jednání o 
možnostech spolupráce s Českou astronomickou společností ve věci Keplerova muzea. Zástupce České 
astronomické společnosti naproti tomu konstatoval, že Hvězdárna a planetárium nemá žádné volné kapacity 
na případný provoz Keplerova muzea. Jako vhodnější partner se jeví Národní technické muzeum. Česká 
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astronomická společnost volila na začátku dubna nové vedení, a proto jsou tyto úvahy předčasné i vzhledem 
k další důležité okolnosti, protože jednání musí být vedeno i s dalším subjektem a to je majitelka nemovitosti, 
kde se Keplerovo muzeum  nyní nachází. Druhý subjekt je agentura, která muzeum provozuje. S oběma 
subjekty má Česká astronomická společnost na tento rok již uzavřeny smlouvy. O agentuře nikdy nebyla 
zmínka, o dotaci žádá Česká astronomická společnost. 

10. Různé 
Pan Kubišta konstatoval, že rezignoval člen Grantové komise  HMP pan Marek Pokorný. Pan Kubišta žádá, aby 
volba nového člena Grantové komise HMP napřed prošla tímto výborem, než jeho jmenování půjde do Rady 
HMP. Nikoliv jako to bylo v minulosti. Paní předsedkyně požádala členy výboru, aby sami navrhli nového člena 
Grantové komise za obor výtvarný. 
 
Konec zasedání výboru v 16:30 hodin. 
Příští zasedání výboru se koná 3.5.2017 ve 13:00 hodin. 
 
 

 
 

 

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 

tajemnice Výboru pro kulturu, 
        památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

      ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
 
Ověřil: Ing. Václav Novotný 
Zapsal: Ing. Martina Kuncová, MHMP - OVO MHMP 
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Znalecké posudky – posouzení stavebních a restaurátorských 
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ostatních památkově chráněných 

objektů 

69 žádostí o grant nemovitých věcí 

objektů ve vlastnictví církví a 

náboženských společností 

24 žádostí o grant nemovitých věcí 

movitých kulturních památek 6 žádostí o grant movitých věcí 

 

 

 

pro tištěnou verzi doloženy na DVD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znalecké posudky – posouzení stavebních a restaurátorských 
prací ostatních památkově chráněných objektů – celkem 69 

žádostí o grant nemovitých věcí 
 
 
 
 
 

pro tištěnou verzi doloženy na DVD 



ZNALECKY POSUDEK 
c. 1938-28-2017- A 

o rysi mikladu stavebnich a restauratorskych praci na 35 ostatnich pamatkove 
chninenych objektech v katastralnich uzemich Hradcany, Mala Strana, Josefov, 
Stare Mesto, Nove Mesto a Vinohrady, hlavni mesto Praha v souvislosti 
s poskytovanim grantu vlastnikum pamatkove ryznamnych staveb a objektu 
v roce 2017 

Objednatel posudku: 

Ucel posudku: 

Magistnit hl. m. Prahy 
odbor parmitkove pece 
Jungmannova 35 
111 21 Praha 1 

Zjisteni obvyklych cen provedenych ci navrzenych 
stavebnich a restaunitorskjch praci a dodavek 

Die zakona c. 15111997 Sb., o ocenovani majetku ve zneni zakonu c. 12112000 Sb., c. 237/2004 
Sb., c. 257/2004 Sb., c. 296/2007 Sb., c. 188/2011 Sb., c. 350/2012 Sb., c. 303/2013 Sb., c. 
340/2013 Sb., c. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb., a vyhlasky MF CR c. 44112013 Sb. ve zneni 
vyhlasky c. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 20.11.2016 posudek vypracoval: 

Ing. Arch. Vladimir Soukenik 
Moravska 1779 
252 28 Cernosice 

Posudek obsahuje vcetne titulniho listu 44 stran textu a 217 stran priloh v samostatnem svazku B. 
Objednateli se predava ve 2 vyhotovenich. 

V Cemosicich 3.4.2017 
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1. Nález 

1.1.  Znalecký úkol 
 
Ověřit výši nákladů stavebních a restaurátorských prací na vybraných stavbách a objektech v 
souvislosti s poskytováním grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově chráněných objektů v roce 
2017. Provést souhrnné posouzení předložených rozpočtů s důrazem na odhalení konkrétních 
nesouladů s cenami obvyklými, zejména v případech, kdy bylo zjištěno neoprávněné nadhodnocení. 
 
 

1.2. Informace o nemovitosti 
 
Název nemovitosti:  rekonstrukce památkových objektů 
Adresa nemovitosti:  Praha 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Katastrální území:   Hradčany, Malá Strana, Josefov, Staré Město, Nové Město a Vinohrady.  
 
 

1.3. Prohlídka nemovitostí 
 
Prohlídky nemovitostí byly provedeny ve dnech 13.2.2017 až 31.3.2017 za přítomnosti znalce. 
 
 

1.4. Podklady pro vypracování posudku 
 
* Kompletní žádosti o poskytnutí grantů včetně všech předepsaných či navíc připojených příloh. 
  
* Rozpočty či propočty předložené žadateli o granty spolu s další dokumentací specifikující 
předmět. Podrobný výčet je uveden u každé žádosti v dalším textu. 
 
* Fotodokumentace prací podle jednotlivých žádostí. 
 
* Rámcová smlouva o vypracování znaleckých posudků, č.j. INO/80/02/000363/2015 ze dne 
5.2.2015. 
 
* Objednávka č.j. S-MHMP/346722/2017, číslo 3/2017 ze dne 7.3.2017 podle uvedené smlouvy. 
 
* Upřesnění technických a rozměrových parametrů uváděných v žádostech.   
 
* Zjištění na místě.   
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1.5. Vlastnické a evidenční údaje 
 
Předmětem tohoto posudku nebylo zkoumání vlastnických údajů o nemovitostech, na které jsou 
podávány žádosti o grant. 
 

1.6. Dokumentace a skutečnost 
 
Pro zpracování tohoto posudku byla předložena úplná část dokumentace žádosti o grant, která 
souvisí s předmětem tohoto posudku. V této dokumentaci však zpravidla chybí stavební výkresy a 
příslušné technické zprávy. Některé údaje byly pak doplněny při místních šetřeních, nebo 
doplňujícími podklady, které poskytli žadatelé o grant, nebo jejich dodavatelé.  
 
 

1.7. Celkový popis nemovitosti 
 
Předmětem tohoto posudku je ověření výše nákladů stavebních a restaurátorských prací v 
souvislosti s poskytováním grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově chráněných objektů. Jedná se 
o granty pro rok 2017.  
 
Posuzováno je v této etapě, týkající se ostatních památkově chráněných objektů, celkem 35 objektů 
na území hl. m. Prahy, které k posouzení vybral objednatel. 
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2. Posudek 

2.1. metodika 
Podle definovaného znaleckého úkolu se jedná o souhrnné posouzení předložených rozpočtů s 
důrazem na odhalení konkrétních nesouladů s cenami obvyklými, zejména v případech, kdy bylo 
zjištěno neoprávněné nadhodnocení. Definice obvyklé ceny je v tomto případě použita identicky 
podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění: 
 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena 
při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují 
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby.  

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 
vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 
vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.  

     
Pro úplné komplexní posouzení nebyla předložena potřebná dokumentace. V předložené 
dokumentaci jsou v některých případech řádné „položkové” rozpočty, často však se jedná jen o 
propočty či odhady. Obvykle chybí stavební výkresy a příslušné technické zprávy. Proto je 
posuzován pouze orientačně soulad s uvedenými celkovými rozměry, kapacitami apod. Nikoli tedy 
soulad výměr u jednotlivých položek předložených rozpočtů.  
 
Toto posouzení vychází z předpokladu, že rozsah měrných jednotek uvedených v jednotlivých 
rozpočtech a propočtech odpovídá skutečně provedeným či navrženým pracím. 
 
Proto je v rámci tohoto posouzení hlavní důraz kladem na to, zda jsou uváděné jednotkové ceny 
obvyklé.  
 
Způsob posouzení předložených rozpočtů, propočtů či jen odhadů ceny odpovídá zobecněnému 
odhadu cen stavebních prací a dodávek a restaurátorských prací v cenové úrovni II. pololetí 2016 
(cenová úroveň odpovídá době předkládání žádostí).  
 
V případě rozpočtů jsou provedeny kontroly s užitím software BUILDpower společnosti RTS, a.s., 
případně KROS plus společnosti URS PRAHA, a.s, Zemské právo č. 5, Praha 10. Rozpočtové ceny 
v jednotlivých softwarových aplikacích jsou stanoveny pro standardní stavební práce a dodávky. 
Výjimku tvoří jen tzv. "R" položky, které jsou tvořeny rozpočtářem, neboť nejsou obsaženy v 
rozpočtářských SW. 
 
Stavební práce na památkově chráněných objektech jsou zpravidla časově i cenově náročnější a 
proto je v praxi ustáleno užívání přirážky na ceny podle software až ve výši až 12 %. Užití či neužití 
této přirážky je u každého jednotlivého kontrolního rozpočtu uvedeno. 



5

 
V případě propočtů a odhadů je kontrola provedena na základě objemových a plošných ukazatelů 
vycházejících ze čtyř pramenů:  
 
● z ukazatelů vydávaných společnostmi URS PRAHA, a.s. a RTS, a.s  
● z ukazatelů archivovaných zpracovatelem na základě vypracovaných odbytových rozpočtů a 
odborných odhadů podobných projektů, 
● z ukazatelů vycházejících z výsledků závěrečného vyúčtování již realizovaných staveb 
obdobného charakteru, 
● z nabídkových cen specializovaných firem. 
 
Ve výsledných cenách je započtena položka ORN (ostatní rozpočtové náklady nebo také VRN – 
vedlejší rozpočtové náklady), vyjadřující náklady například na vybudování zařízení staveniště, 
provozní vlivy a obdobné položky s výstavbou spojené. Tyto náklady lze stanovit buď individuální 
kalkulací, nebo procentuálně, ve všech kontrolních položkových rozpočtech byly vyjádřeny 
procentuálně a zahrnuty jako součást nákladů.  
 
Pro posouzení cen prací uměleckořemeslného a restaurátorského charakteru je převážně použita 
porovnávací metoda, která se opírá o průzkum nabídkových cen specializovaných firem a osob. 
 
Výsledná zjištění odpovídají svým charakterem odbornému odhadu a to jen s určitou mírou 
přesnosti. Praxe je v tomto smyslu ustálena na tom, že rozdíl + či – ve výši do 10% je považován za 
přijatelnou toleranci. Navíc, jak již bylo uvedeno, nebyla předložena potřebná dokumentace pro 
úplné komplexní posouzení cen stavebních a restaurátorských prací a dodávek. 
 
 
Ocenění je dále provedeno v souladu s materiálem „Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017“ (Příloha k usnesením Rady HMP ze dne 
27. 6. 2017), zejména:  
 
článek I. Úvodní ustanovení, odst. 1., kde se říká, že „Účelem grantového programu v oblasti 
památkové péče je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů které 
jsou:  
 
a) nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),  
 
b) nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na 
území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně),  
 
c) nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze,  
 
d) movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) 
 
článek I. Úvodní ustanovení, odst. 2. 
Grant nelze poskytnout na: 
 
a) modernizaci objektů, jako jsou zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, 
silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody, kanalizace, nástavby a vestavby, přístavby, 
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zateplení objektu, ostatní náklady blíže nespecifikované, položku rozpočtu - rezerva, náklady, které 
přímo nesouvisejí se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů,  
 
b) pořízení průzkumu a záměru (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického apod.), 
projektové dokumentace a restaurátorské zprávy,  
 
c) inženýrskou činnost, výkon stavebního / autorského dozoru, úhradu správních poplatků, výdaje 
na publicitu. 

 

Při posuzování jsou akceptována stanoviska objednatele posudku z hledisek souladu se závaznými 
stanovisky či rozhodnutími odboru památkové péče MHMP a také z hlediska, je-li či není některá 
část prací na objektu památkově významná.   

  

2.2. Posouzení jednotlivých rozpočtů 
 
Posouzení je provedeno jednotlivě pro každý předmět (prioritu), či jeho část, v žádosti o grant. 
Identifikace jednotlivých žádostí je převzata z předložené dokumentace objednatele posudku. 
Sumarizace výsledků posouzení je provedena tabulkovou formou s tím, že ke každé posuzované 
žádosti o grant je vypracována jedna tabulka. 
 
Samostatně zpracované kontrolní rozpočty, propočty či porovnání cen, které jsou přílohou tohoto 
posudku, jsou v samostatném svazku „B“.  
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Číslo žádosti 001   

Údaje o objektu 

Bývalá černínská jízdárna (Malý Černínský dům) 

Loretánské 
náměstí 

č. orient. 8 č.p. 102 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území : Hradčany č. parcelní: 184 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc 2 x restaurátorský záměr mykologický posudek. 

4 rozpočty - "026012 - Byt paní Maškové - bourací práce pod prezentovaným stropem, místnost č. 
1". Zpracovatel:  Petr Šverma, datum - 24.10.2016, "026012 - Byt paní Maškové - bourací práce pod 
prezentovaným stropem, místnost č. 2". Zpracovatel:  Petr Šverma, datum - 25.10.2016, "Rozpočet 
pro práce na restaurování záklopového stropu následující po základním zadání od SVJ Loretánské n. 
102/8", Zpracovatel: Petr Hrabica, datum 31.10.2016 a "Rozpočet pro práce na restaurování 
malovaných vlysů vedoucí k pohledové prezentaci".  Zpracovatel MgA. Petra Navrátilová, datum 
31.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

 Restaurování dřevěných záklopových stropů s malovanými 
vlysy 

včetně DPH 174 485 Kč 

Vzhledem ke kvalitě a zachovalosti maleb v části bytu č.10 je vhodné navázat na probíhající 
záchranné a konzervační práce a nástropní malby v bytě prezentovat. Součástí prezentace jsou i 
navazující malované vlysy.  

Vlastní posouzení : 

Předloženy byly 2 položkové rozpočty a 2 položkové soupisy prací restaurátorů, které byly 
podkladem pro kontrolu formou porovnání. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. část - bourací práce - speciální 
stavební práce na památce / porovnání 

26 941 26 941 0,00 

Priorita č. 1. část - restaurování 
polychromních ploch - restaurátorské práce / 
porovnání 

101 995 101 500 0,49 

Priorita č. 1. část - restaurování malovaných 
vlysů - restaurátorské práce / porovnání 

41 510 41 350 0,39 

celkem 170 446 169 791 0,39 
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Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Porovnání skupin cen prací 1 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Číslo žádosti 002   

Údaje o objektu 

Bývalá černínská jízdárna (Malý Černínský dům) 

Loretánské 
náměstí 

č. orient. 8 č.p. 102 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území : Hradčany č. parcelní: 184 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc vybrané části projektové dokumentace a mykologický posudek. 

Rozpočet - "Loretánské nám 8 - oprava krovu domu - úsek D, E a H". Zpracovatel:  Petr Šverma, 
datum - 8.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       
Pokračování opravy barokního krovu, 3. etapa, úseky D1,2, E a 

H 
včetně DPH 1 967 292 Kč 

Jedná se o pokračování opravy původního barokního krovu z roku 1722 započaté v roce 2015 
úseky B1 a B2. 

Vlastní posouzení : 

Předloženy byly 4 položkové rozpočty s některými nesrovnalostmi ve vazbách mezi výměrami. 
Zpracovány byly 4 kontrolní položkové rozpočty s převzetím některých nedostatečně určených 
položek nebo kompletů. Restaurátorské a speciální tesařské práce byly posouzeny porovnávací 
metodou. Náklady na dokumentaci, evidenci a lokalizaci byly vypuštěny v celkové částce 28.000 Kč 
bez DPH v souladu se "Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.   

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. úsek  D1- oprava krovu - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

233 372 254 866 -8,43 

Priorita č. 1. úsek  D1- oprava krovu - 
restaurátorské a speciální tesařské práce / 
porovnání 

168 044 161 568 4,01 

Priorita č. 1. úsek  D2- oprava krovu - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

459 872 497 250 -7,52 

Priorita č. 1. úsek  D2 - oprava krovu - 
restaurátorské a speciální tesařské práce / 
porovnání 

336 260 325 313 3,37 

Priorita č. 1. úsek  E- oprava krovu - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

127 905 132 148 -3,21 
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Priorita č. 1. úsek  E - oprava krovu - 
restaurátorské a speciální tesařské práce / 
porovnání 

78 354 75 455 3,84 

Priorita č. 1. úsek  H - oprava krovu - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

211 881 209 394 1,19 

Priorita č. 1. úsek  H - oprava krovu - 
restaurátorské a speciální tesařské práce / 
porovnání 

66 999 65 290 2,62 

celkem 1 682 688 1 721 284 -2,24 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: 2 x Položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 25 x A4 
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Číslo žádosti 003 

  

dům U zlatého hroznu      

Nový Svět č. orient. 5 č.p. 78 

Praha 1 PSČ  11800 

Katastrální území : Hradčany č. parcelní: 178 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc nálezová zpráva restaurátora. 

Oceněná soupis prací a dodávek  - "Repase vstupních dveří, Nový Svět 5". Zpracovatel: Hana 
Pejšová, datum 4.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Repasování vstupních dveří do nemovitosti  včetně DPH 160 830 Kč 

Prováděna bude komplexní repase vstupních dveří do domu U zlatého hroznu. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen soupis prací na repasování dveří. Podle soupisu bylo zpracováno posouzení 
porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - repase vstupních dveří - 
restaurátorské práce / porovnání 

139 848 127 189 9,95 

celkem 139 848 127 189 9,95 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 004   

Údaje o objektu 

Obytný dům 

Strahovská č. orient. -- č. p. 203 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území : Hradčany č. parcelní: 289 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, dále rozsáhlá dokumentace včetně projektu celkové sanace. 

Položkový rozpočet -  "Sanace vnitřních zdí v přízemí domu Strahovská č.p. 203, Strahovská - 
Praha 1". Zpracovatel: CAMINO 88 spol. s r. o., datum - 1.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1       

Sanace vnitřních zdí v přízemí domu Strahovská 203 včetně DPH 980 014 Kč 

Jedná se o kompletní sanaci z důvodu napadení dřevokaznou houbou. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen úplný položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový 
rozpočet s převzetím jedné položky. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - sanace vnitřních zdí v přízemí 
domu - stavební práce / kontrolní rozpočet 

852 186 930 658 -8,43 

celkem 852 186 930 658 -8,43 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: 2 x Položkový rozpočet 4 x A4 
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Číslo žádosti 006   

Údaje o objektu 

Bytový dům     

Maiselova  č. orient. 9 č.p. 57 

Praha 1 PSČ  11000 

Katastrální území : Josefov č. parcelní: 17 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc označení oken a tabulka v xls oken. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády, Maiselova 57/9, Praha 1". Zpracovatel: Miroslav Hlava, datum - 
14.10.2016. "Cenová nabídka Maiselova 57/9". Zpracovatel: Lubomír Hyška, datum – 14.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       
Obnova fasády uliční, repase a nátěr vnějších částí oken do 

ulice. 
včetně DPH 2 399 184 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen nesystémový položkový rozpočet na opravu fasády, který měl číselné kódy pouze 
na lešení. Na repasi oken byla předložena cenová nabídka. S využitím výměr fasády a tabulky oken 
byl zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - obnova fasády uliční, repase a 
nátěr vnějších částí oken do ulice - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

2 086 247 1 955 561 6,68 

celkem 2 086 247 1 955 561 6,68 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha : Položkový rozpočet  7 x A4 
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Číslo žádosti 007   

Údaje o objektu 

Bytový dům  

Dražického 
náměstí 

č. orient. 10 č. p. 65 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Malá Strana č. parcelní: 156 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský průzkum. 

Rozpočet - "Dražického nám. 65/10, Praha 1 - Malá Strana", Zpracovatel:  Miroslav Hlava, 
společnost AKANT ART, v.o.s., datum - 14.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády, včetně klempířských prvků a výměny 
žulových schodů u vchodu do domu a do obchodu. 

včetně DPH 4 858 662 Kč 

Práce spočívá v opravě v rozsahu uvedené v názvu priority s tím, že na základě požadavku 
žadatele je posuzován rozpočet bez lešení . 

Vlastní posouzení: 

Předložen byl nesystémový položkový rozpočet. Zpracován byl zcela nový kontrolní položkový 
rozpočet s užitím uvedených hlavních výměr.   

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - opravy uliční fasády včetně 
klempířských konstrukcí a žulových vstupních 
schodů - stavební práce a dodávky / kontrolní 
rozpočet 

3 637 523 3 479 195 4,55 

celkem 3 637 523 3 479 195 4,55 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  6 x A4 
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Číslo žádosti 008   

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Jánský vršek č. orient. 4 č.p.  310 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Malá strana č. parcelní: 38 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc stavební povolení, stavebně technický průzkum, restaurátorský 
průzkum a záměr na obnovu, části projektové dokumentace. 

Položkový rozpočet - "Rekonstrukce objektu Jánský vršek č.p. 310 - fasáda". Zpracovatel: Ing. 
Karel Krchňáček, „Rekonstrukce objektu Jánský vršek č.p. 310 - okna dřevěná". Zpracovatel: Martin 
Opelka. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1       

Opravy dvorní a uliční fasády, včetně klempířských prvků bez DPH 620 367 Kč 

Priorita č. 2       

Výměna oken v dvorní a uliční části objektu  bez DPH 1 706 215 Kč 

Vlastní posouzení: 

Pro prioritu č. 1 byl předložen nekvalitní položkový rozpočet. S využitím základních výměr byl 
zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet. Pro prioritu č. 2 byl předložen položkový 
rozpočet. Zpracován byl kontrolní položkový rozpočet s převzetím jedné položky.                                                                                                                  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - opravy dvorní a uliční fasády, 
včetně klempířských prvků - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

620 367 614 792 0,91 

Priorita č. 1 - výměna oken v dvorní a uliční 
části objektu  - stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

1 706 215 1 672 617 2,01 

celkem 2 326 582 2 287 409 1,71 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Položkový rozpočet  9 x A4 
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Číslo žádosti 012 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Prokopská č. orient. 10 č.p.  297 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Malá strana č. parcelní: 208 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc rozsáhlé části projektové dokumentace. 

Rozpočet - "Oprava střechy a krovu dvorního křídla č.p. 297/III". Zpracovatel: Ing. Jaroslav Král, 
datum - 20.10.2016. Orientační propočet - "Oprava střechy a krovu dvorního křídla č.p. 297/III - 
Dům "U Černého koně", Prokopská 10, Praha 1 - Malá Strana". Datum 30.6.2016.  

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava střechy a krovu dvorního křídla č. p. 297, Prokopská 
10, Praha 1 - Malá Strana, hromosvod, komínové lávky 

včetně DPH 999 187 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet s výjimkou hromosvodu, pro který byl předložen soupis 
materiálu a přípomoce a proto spolu se třemi komplety speciálních tesařských prací byla tato část 
posouzena porovnávací metodou. Pro ostatní práce uvedené v předloženém rozpočtu byl zpracován 
kontrolní položkový rozpočet s převzetím 3 drobných neidentifikovatelných položek. Komplexní 
náklady na zateplení a na dlažbu byly vypuštěny v celkové částce 81.995 Kč bez DPH v souladu se 
"Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2 a z důvodu, že na dlažbu není závazné 
stanovisko OPP.   

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - oprava střechy a krovu  - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

513 261 582 684 -11,91 

Priorita č. 1 část - oprava střechy a krovu, 
speciální tesařské konstrukce a úprava 
hromosvodní ochrany a uzemnění - speciální 
stavební práce a dodávky / porovnání 

230 519 226 804 1,64 

celkem 743 780 809 488 -8,12 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 7 x A4 
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Číslo žádosti 013 

Údaje o objektu 

Dům U zlatého kapra 

Thunovská  č. orient. 16 č. p. 181 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Malá strana č. parcelní: 566 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský záměr na restaurování fasád. 

Rozpočet - "Stavební úpravy domu, vnější úpravy povrchu - fasáda, Thunovská 16, Praha 1". 
Zpracoval: Jiří Macháček, datum - 1.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Stavební úpravy domu, vnější úpravy povrchu - FASÁDA, 
Thunovská 181/16, Praha 1. 

bez DPH 4 108 788 Kč 

Vlastní posouzení: 

Předložen byl položkový rozpočet, ze kterého nebylo možné jednoznačně zjistit správné hlavní 
výměry pro zpracování kontrolního rozpočtu. Proto byla zvolena běžně operativně užívaná (např. 
v auditech) náhradní metoda formou tzv. reprezentantů, tedy vybraných položek, které se svou výší 
významně podílejí na celkových nákladech. V tomto případě bylo posouzeno celkem cca 53% 
deklarovaných nákladů, což představuje dále uvedenou celkovou částku 2.013.295 Kč 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - stavební úpravy domu, vnější 
úpravy povrchu - FASÁDA - stavební práce a 
dodávky / porovnání 

2 013 296 2 022 512 -0,46 

celkem 2 013 296 2 022 512 -0,46 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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+-Číslo žádosti 014   

Údaje o objektu 

Dům "U modrého lva" 

Tržiště č. orient. 1 č.p.  372 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Malá strana č. parcelní: 405 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc materiál o historické dlažbě od SÚRPMO z roku 1966 . 

Rozpočet - "Náhrada dlažeb ve společných prostorách". Zpracoval: Ing. Jiří Smrž, datum - 
3.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 2.       

Náhrada stávající kabřincové dlažby ve vstupním prostoru 
domu novou kamennou dlažbou  

bez DPH 218 634 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím jedné položky.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 2 - náhrada stávající kabřincové 
dlažby ve vstupním prostoru domu novou 
kamennou dlažbou - stavební práce a dodávky 
/ kontrolní rozpočet 

218 634 213 525 2,39 

celkem 218 634 213 525 2,39 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 4 x A4 
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Číslo žádosti 018 

Údaje o objektu 

Byt č. 14 

Valdštejnské 
náměstí  

č. orient. 2 č. p. 163 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Malá Strana č. parcelní: 595 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc Krycí list kalkulace ceny obnovy pro restaurování poškozených 
nástěnných maleb, restaurátorský záměr - parkety a text k cenové nabídce na restaurování kamen. 

Cenová nabídka k restaurování poškozených nástěnných maleb v interiéru bytu domu U tří růží, 
Valdštejnské náměstí 2. Zpracovatel:  MgA Blanka Valchářová, datum - 21.9.2016. Položkový 
rozpočet na restaurování podlahy poškozené prasklou vodou v objektu. Zpracovatel:  Miroslav Šach, 
datum - 2.9.2016. Cenová nabídka - Restaurování: Kamna. Zpracovatel:  Radka Bukovjanová, datum 
- 27.10.2016.   

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Restaurátorské práce -malba (nástropní a boční) včetně DPH 480 700 Kč 

Nástěnná malba již byla v minulosti restaurována. V její ploše se nacházejí nevyhovující tmely a 
retuše. Nástěnná malba utrpěla významné plošné poškození. Protečením vody skrze podklad i 
barevné vrstvy došlo k výrazným změnám.  

Priorita č. 2.       

Restaurátorské práce - parketová podlaha včetně DPH 553 324 Kč 
   Restaurování kazet se provede po demontáži a vysušení v dílně, provedena bude nová hrubá 

podlaha. 

Priorita č. 3.       

Restaurátorské práce - kachlová kamna včetně DPH 93 200 Kč 

   Navržena je komplexní rekonstrukce kachlových kamen se snahou zachováním všech kachlů.  

Vlastní posouzení: 

Předloženy byly podrobné soupisy navržených prací pro všechny tři priority, na základě kterých 
byla zpracována tři porovnání s agregací položek. Náklady v prioritě č. 1 za vyhotovení 
restaurátorských záměrů, průzkumů a fotodokumentace a v prioritě č. 2 za restaurátorské záměry 
byly vypuštěny v celkových částkách 58.000 a 7.000 Kč bez DPH v souladu se "Zásadami pro 
poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.   

Rekapitulace posouzení žádost : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 
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Priorita č. 1 - Restaurátorské práce - malba 
nástropní a boční a štuky / porovnání 

360 000 406 011 -11,33 

Priorita č. 2 - Restaurátorské práce - 
parketová podlaha / porovnání 

450 292 436 103 1,65 

Priorita č. 1 - Restaurování kachlových 
kamen / porovnání 

93 200 91 800 1,53 

celkem 903 492 933 915 -3,26 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 021 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Jungmannovo 
nám. 

 č. orient. 7  č.p.  769 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 607 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 
Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 

žádost v digitální formě. Navíc pasportizace historických prvků a technická zpráva pro všechny tři 
priority. 

Rozpočet - "Odhad nákladů interiér - hlavní schodišťová část - priorita č. 1", Odhad nákladů 
interiér - vestibul - priorita č. 2" a  "Odhad nákladů interiér - litinové zábradlí hl. schodiště - priorita č 
3".  Zpracovatel: BEKR ART a.s.  Daniela Hejretová, Jaroslava Zeithamlová, datum - 31.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Rekonstrukce společných prostor schodišťové části a repase a 
pokládka historické dlažby 

bez DPH 2 464 505 Kč 

Priorita č. 2.       

Rekonstrukce vstupního vestibulu  bez DPH 592 247 Kč 

Priorita č. 3.       

Litinové zábradlí hlavního schodiště bez DPH 780 249 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byly předloženy tři položkové rozpočty charakteru oceněného soupisu prací, pro které byla 
kontrola provedena porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Rekonstrukce společných 
prostor schodišťové části a repase a pokládka 
historické dlažby - restaurátorské práce / 
porovnání 

2 464 505 2 396 529 2,84 

Priorita č. 2. - Rekonstrukce vstupního 
vestibulu - restaurátorské práce / porovnání 

592 248 548 574 7,96 

Priorita č. 3. - Litinové zábradlí hlavního 
schodiště - restaurátorské práce / porovnání 

780 249 727 050 7,32 

celkem 3 837 001 3 672 153 4,49 

Závěrečný výrok: 
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Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Porovnání skupin cen prací 3 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Číslo žádosti 022 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Křemencova č. orient. 2 č. p. 1647 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 873 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský průzkum a záměr. 

Rozpočet - "Oprava fasády domu Křemencová 2, Praha 1". Zpracovatel: Trango s.r.o., Libor 
Daniš, datum - 9.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády, odborná oprava sgrafitové a freskové 
výzdoby 

včetně DPH 2 676 505 Kč 

Práce spočívá v rozsáhlé opravě neorenesanční fasády z 80 let 19. století včetně restaurátorské 
opravy sgrafit a fresek. 

Vlastní posouzení: 

Pro prioritu č. 1. byl předložen položkový rozpočet, který byl podkladem pro zpracování nového 
kontrolního položkového rozpočtu. Restaurátorské práce byly posouzeny porovnávací metodou. 
Náklady na zábor chodníku byly vypuštěny v celkové částce 190.800 Kč bez DPH v souladu se 
"Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Oprava uliční fasády - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

1 893 471 1 957 749 -3,28 

Priorita č. 1 část - oprava uliční fasády - 
odborná oprava sgrafitové a freskové výzdoby 
- restaurátorské práce / porovnání 

243 125 251 925 -3,49 

celkem 2 136 596 2 209 674 -3,31 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 18 x A4 
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Číslo žádosti 023   

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Na Poříčí č. orient. 22 č. p.  1045 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 212/1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc vybrané výkresy z projektové dokumentace. 

Rozpočet - "Oprava střechy domu Na Poříčí 22". Zpracovatel: Dagmar Kučerová, datum - 
3.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava střechy dvorního traktu včetně DPH 3 643 226 Kč 

Jedná se o standardní rozsah opravy střechy spočívající v bouracích pracích, lešení, pokrývačských 
a klempířských prací. 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet, který byl podkladem pro zpracování kontrolního položkového 
rozpočtu s převzetím jedné položky.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava střechy dvorního 
traktu - standardní stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

3 168 022 2 890 960 9,58 

celkem 3 168 022 2 890 960 9,58 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 5 x A4 
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Číslo žádosti 024 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Na Struze č. orient. 6 č. p. 230 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 974 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády - Praha 1 - Nové Město, Na Struze 230/6", Zpracovatel: Petr 
Kubec, Heřmanova 12, Praha 7, datum - 3.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

 Obnova uliční fasády včetně DPH 629 541 Kč 

Vlastní posouzení: 

Předložen byl položkový rozpočet, na základě kterého byl zpracován kontrolní rozpočet s 
odstraněním nesystémových položek. Náklady za zábor chodníku a neidentifikované položky ve 
VRN byly vypuštěny v celkové částce 33.700Kč bez DPH v souladu se "Zásadami pro poskytování 
grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - obnova uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

513 727 516 013 -0,44 

celkem 513 727 516 013 -0,44 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  3 x A4 
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Číslo žádosti 026 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Opletalova  č. orient. 29  č. p.  1337 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 113 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský průzkum a záměr. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády vč kamenických prací objektu AUTOKLUB ČR, Opletalova 29, 
Praha 1". Zpracovatel: Hana Pejšová, datum - 1.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Generální oprava všech kamenických výrobků průčelí včetně 
plošných obkladů a oprava stávajících povrchů stěn a podhledů 

bez DPH 5 162 530 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet s rozhodujícím podílem velmi přesně specifikovaným obsahem 
tzv. "R" položek, který proto mohl být posouzen porovnávací metodou. Náklady ve VRN na 
inženýrskou činnost byly vypuštěny v celkové částce 77.785 Kč bez DPH v souladu se "Zásadami 
pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Generální oprava 
kamenických výrobků průčelí a oprava 
stávajících povrchů stěn a podhledů - 
restaurátorské práce / porovnání 

5 084 747 4 991 705 1,86 

celkem 5 084 747 4 991 705 1,86 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Porovnání skupin cen prací 2 x A4 
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Číslo žádosti 028 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Palackého č. orient. 3 č. p.  721 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 642 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Výplně vnějších otvorů - dřevěná okna a výkladec, ulice, dvůr". Zpracoval: František 
Žilák, datum - 25.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 3.       

Osazení nových výkladců (není provedeno) a výměna a repase 
vnitřních a vnějších oken včetně klempířských prvků (je 
provedeno) 

bez DPH 1 176 592 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen elaborát neodpovídající položkovému rozpočtu. Pro opravu oken bylo možné 
zpracovat zcela nový kontrolní rozpočet. Výkladce a vchodové dveře bylo možné posoudit metodou 
porovnávací. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 3 část - výplně otvorů - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

370 942 387 658 -4,31 

Priorita č. 3 část - výplně otvorů - výklade a 
3 x dveře - speciální stavební práce a dodávky 
/ porovnání 

805 650 792 525 1,66 

celkem 1 176 592 1 180 183 -0,30 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 6 x A4 
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Číslo žádosti 030   

Údaje o objektu 

Administrativní budova     

Politických 
vězňů 

č. orient. 11 č. p. 1419 

Praha 1 PSČ  11000 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 60 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc pasport a zpráva o stavu oken a vybrané výkresy. 

Rozpočet - "Generální oprava špaletových oken 3. patro". Zpracovatel: Robert Ventura, datum - 
13.7.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava, repase a nátěr špaletových oken ve 3.patře včetně DPH 1 822 720 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen soupis repasovaných oken s oceněním prací bez jednotkových cen a rekapitulace 
souvisejících prací. Podle soupisu prací byl zpracován nový kontrolní položkový rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava, repase a nátěr 
špaletových oken ve 3.patře - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

1 506 380 1 411 675 6,71 

celkem 1 506 380 1 411 675 6,71 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 031 

Údaje o objektu 

Bytový dům     

Pštrossova  č. orient. 23 č. p. 198 

Praha 1 PSČ  11000 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 1013 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Oprava štítové fasády Pštrossova 23" a "Oprava uliční fasády Pštrossova 23". 
Zpracovatel: Ing. Jiří Hrouda, Kouřimská 2347/24, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, datum - 30.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava a nátěr uliční fasády včetně DPH 180 953 Kč 

Priorita č. 2.       

Oprava a nátěr štítové fasády včetně DPH 100 552 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byly předloženy dva standardní položkové rozpočty, podle kterých bylo možné zpracovat 
kontrolní položkové rozpočty. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava a nátěr uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

157 350 162 244 -3,02 

Priorita č. 2 - Oprava a nátěr štítové fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

87 437 91 389 -4,32 

celkem 244 787 253 633 -3,49 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet  10 x A4 
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Číslo žádosti 032 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Pštrossova  č. orient. 6  č. p. 1925 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 899 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 
Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 

žádost v digitální formě. Navíc restaurátorský průzkum a záznam z místního šetření za přítomnosti 
NPÚ. 

Rozpočet - "Restaurování společných prostor bytového domu". Zpracovatel: Jan Novotný, datum - 
1.9.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1. 

Rekonstrukce veřejného interiéru včetně DPH 2 029 750Kč 

Jedná se, v rámci veřejného interiéru o rekonstrukce dále uvedených prvků: mramorová zrcadla, 
štuky vč. zlacení, repase původního zábradlí a madel vč. zlacení, výmalba schodiště do původních 
historických odstínů – to vše dle restaurátorských sond; dále replika původních vrat do dvora, repase 
původních vstupních vrat vč. mřížek, historizující dlažba a světla, historizující zvonky a kování na 
oknech a dveřích, repase původního schodiště - vč. souvisejících prací. 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet, který obsahuje převážnou část jen tzv. "R" položek (jsou 
tvořeny rozpočtářem, neboť nejsou obsaženy v rozpočtářských SW). Kontrola byla proto provedena 
porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Rekonstrukce veřejného 
interiéru - speciální stavební a restaurátorské 
práce / porovnání 

1 765 000 1 584 801 9,77 

celkem 1 765 000 1 584 801 9,77 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Porovnání skupin cen prací 2 x A4 
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Číslo žádosti 038 

Údaje o objektu 

Palác Lucerna 

Štěpánská  č. orient. 61 č. p. 704 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 2062 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Lucerna - oprava fasády ze Štěpánské ulice", Zpracoval: Ing. Petr Šmíd, datum - 
3.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava fasády Paláce Lucerna ze Štěpánské ulice bez DPH 3 413 338 Kč 

Opravovány budou dále uvedené prvky: vlastní fasádní omítky, balkony, truhlářské prvky, 
klempířské a zámečnické prvky. 

Vlastní posouzení: 

Předložen byl položkový rozpočet složený, vzhledem k charakteru prací, hlavně z tzv. "R" položek 
(jsou tvořeny rozpočtářem, neboť nejsou obsaženy v rozpočtářských SW). Standardní stavební práce 
a dodávky byly prověřeny kontrolním rozpočet, ostatní práce porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. část - opravy  a restaurování 
uliční fasády - restaurátorské práce / porovnání 

3 024 127 2 975 781 1,62 

Priorita č. 1. část - Oprava fasády ze 
Štěpánské ulice - standardní stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

389 211 377 483 3,11 

celkem 3 413 338 3 353 264 1,79 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 5 x A4 
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Číslo žádosti 041 

Údaje o objektu 

Bytový dům     

U Půjčovny č. orient. 6 č. p. 954 

Praha 1 PSČ  11000 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 107 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc části projektové dokumentace, průzkumy a posouzení stavu. 

Rozpočet - "Cenová nabídka - budova A do ulice". Zpracovatel: OKNA LANGER, datum - 
31.10.2016. "Dům U Půjčovny - budova A fasáda do ulice". Zpracovatel: Jaroslav Šimon, datum – 
8.11.2016.  

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Výměna oken v plášti budovy bez DPH 4 249 212 Kč 

    K posouzení zadána výměna oken v plášti budovy, ale jen v části do ulice v částce 1 297 140 bez 
DPH  

Priorita č. 2.       

Oprava fasád objektů bez DPH 2 703 270 Kč 

K posouzení zadána oprava fasád objektů, ale jen v části do ulice v částce 1 614 696 bez DPH 

Vlastní posouzení : 

Pro prioritu č. 1 byl předložen soupis repasovaných oken a v příloze cenová nabídka dodavatele s 
rozměry. Z těchto podkladů byl zpracován zcela nový kontrolní rozpočet. Pro prioritu č. 2 byl 
předložen nekvalitní položkový rozpočet (s mnoha zmatečnými položkami). Zpracován byl zcela 
nový kontrolní položkový rozpočet s převzetím 3 nedostatečně identifikovanými položkami. V rámci 
vyúčtování grantu se doporučuje doložit cenu dodávky obkladů. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - výměna oken v uliční fasádě - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 297 140 1 182 236 9,72 

Priorita č. 2 - oprava fasády uliční - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 614 696 1 634 764 -1,23 

celkem 2 911 836 2 817 000 3,37 

Závěrečný výrok : 
Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 

identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  8 x A4 
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Číslo žádosti 043 

Údaje o objektu 

dům U Nováků 

Vodičkova č. orient. 30 č. p. 699 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 2059 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Obnova uliční fasády Vodičkova 699/30 (Dům U Nováků) - FASÁDA". Zpracovatel: 
Ing. Lukáš Fiala, datum - 31.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Obnova fasády bez DPH 3 834 875 Kč 

Obnova fasády domu U Nováků je charakteristická značným rozsahem prací příslušejících 
restaurátorům (štukové prvky, zlacení, kovářské a pasířské prvky a kamenické práce). 

Vlastní posouzení: 

Předložen byl nesystémový položkový rozpočet a obtížně identifikovatelnými vazbami mezi 
položkami. Výměry byly proto převzaty včetně dvou položek pro zpracování zcela nového 
kontrolního položkového rozpočtu standardních stavebních prací. Restaurátorské práce byly 
prověřeny porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. část - opravy  a restaurování 
uliční fasády - speciální stavební a 
restaurátorské práce / porovnání 

2 335 883 2 188 466 6,74 

Priorita č. 1. část - Oprava fasády ze 
Štěpánské ulice - standardní stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

1 498 992 1 409 944 6,32 

celkem 3 834 875 3 598 410 6,57 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 6 x A4 
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Číslo žádosti 046 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Žitná č. orient. 1 č. p. 669 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 1973 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc ohlášení stavby stavebnímu úřadu a statický posudek. 

Rozpočet - " Oprava fasády bytového domu - Žitná 669/1, Praha 1 - Nové Město", Zpracovatel:  R. 
POLIŠENSKÝ, Nad Šárkou 16, PRAHA 6, datum - září.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

 Oprava uliční fasády včetně DPH 2 734 493 Kč 

 Oprava uliční fasády je obvyklém rozsahu doplněná repasemi kovářských výrobků. 

Vlastní posouzení: 

Předložen byl nekvalitní položkový rozpočet, na základě kterého byl zpracován kontrolní 
položkový rozpočet s vypuštěním nesystémových položek a převzetím 5 nedostatečně určených 
položek. Náklady na rozpočtovou rezervu byly vypuštěny v celkové částce 116.630 Kč bez DPH v 
souladu se "Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2. Dále byly vypuštěny 
náklady na demontáž reklam. panelu, demontáž venkovního čidla EPS a demontáž panelu se zvonky, 
neboť nejsou památkově významné. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - oprava uliční fasády - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

2 261 190 2 294 776 -1,46 

celkem 2 261 190 2 294 776 -1,46 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  6 x A4 
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Číslo žádosti 052 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Haštalská č. orient. 1 č. p. 795 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Staré Město č. parcelní: 938/1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Položkový rozpočet - "Oprava dřevěných dvorních pavlačových stěn a oken - Bytový rohový dům 
Haštalská 795/1, 110 00 - Praha 1, Staré Město". Zpracoval:  Petr Richard Pavelčík, datum - říjen 
2016.           

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava dřevěných pavlačových stěn dvorní fasády včetně DPH 301 031 Kč 

Práce spočívá v celkové repasi konstrukce a oken pavlačových stěn včetně nátěrů a očištění a 
nových nátěrů klempířských prvků. 

Vlastní posouzení: 

Předložen byl položkový rozpočet obsahující větší množství tzv. "R" položek. Zpracován byl zcela 
nový kontrolní položkový rozpočet s převzetím 2 nedostatečně identifikovaných položek.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - oprava dřevěných 
pavlačových stěn - stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

261 766 259 764 0,77 

celkem 261 766 259 764 0,77 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 053 

Údaje o objektu 

dům U Vejvodů     

Jilská č. orient. 4 č. p. 353 

Praha 1 PSČ  11000 

Katastrální území : Staré Město č. parcelní: 379 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorská zpráva. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády Jilská 4". Zpracovatel: Ing. Jiří Hrouda, datum - 13.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády bez DPH 400 481 Kč 

Prováděna bude obvyklá oprava fasády s restaurováním kamenných prvků a krakorců. 

Vlastní posouzení : 

Byly předloženy dva standardní položkové rozpočty, podle kterých bylo možné zpracovat 
kontrolní položkové rozpočty. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

146 090 151 236 -2,74 

Priorita č. 1 část - Oprava uliční fasády - 
restaurátorské a speciální stavební práce / 
porovnání 

254 391 234 974 8,26 

celkem 400 481 386 210 3,95 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 5 x A4 
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Číslo žádosti 056 

Údaje o objektu 

Bytový dům     

Konviktská č. orient. 10 č. p. 298 

Praha 1 PSČ  11000 

Katastrální území : Staré Město č. parcelní: 295 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Repase truhlářských výplní - okna 2. - 5. NP - Konviktská 10". Zpracovatel: Dagmar 
Kučerová, datum - 4.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Repase oken uliční fasády 2. - 5. NP včetně DPH 1 044 189 Kč 

Repase oken uliční fasády bude provedena včetně výměny oplechování parapetů. 

Vlastní posouzení : 
Byl předložen položkový rozpočet na základě,  kterého byl zpracován kontrolní položkový 

rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Repase oken uliční fasády 2. - 
5. NP - stavební práce a dodávky / kontrolní 
rozpočet 

907 990 864 581 5,02 

celkem 907 990 864 581 5,02 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet  4 x A4 
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Číslo žádosti 057 

Údaje o objektu 

Bytový dům     

Michalská č. orient. 16 č. p. 434 

Praha 1 PSČ  11000 

Katastrální území : Staré Město č. parcelní: 422 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Výměna okenních výplní uliční fasády - Michalská 434/16". Zpracovatel: Ing. Jiří 
Hrouda, datum - 9.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Výměna okenních výplní uliční fasády bez DPH 426 314 Kč 

Výměna okenních výplní uliční fasády je již provedena za repliky oken původních. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet bez obvyklých informací o oknech. Posouzení bylo možné 
pouze porovnávací metodou s využitím prohlídky na místě a fotodokumentace z vnitřní strany oken. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna okenních výplní 
uliční fasády - stavební práce a dodávky / 
porovnání 

370 708 356 790 3,90 

celkem 370 708 356 790 3,90 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha : Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 058 

Údaje o objektu 

dům U Topičů 

Národní  č. orient. 9 č. p.  1010 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Staré Město č. parcelní: 279 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský průzkum a záměr. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády - Národní 9, Praha 1 - Topičův dům" a "Cenová nabídka - Dům u 
Topičů, Národní 9, Praha 1 - repase oken. Zpracovatel: Tomáš Jílek, datum - 18.9.2016 a AKANT 
ART, v.o.s.  

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády včetně DPH 2 484 072 Kč 

Jedná se o restaurování vzácné secesní fasády do Národní třídy podle restaurátorského průzkumu a 
záměru zpracovaného společností AKANT ART. 

Priorita č. 2.       

Repase oken včetně DPH 1 692 407 Kč 

Repase oken bude provedena v souběhu s opravou uliční fasády v souladu s uvedeným 
restaurátorským průzkumem a záměrem. 

Vlastní posouzení: 

Pro prioritu č. 1 byl předložen nesystémový položkový rozpočet s číselnými kódy pouze pro 
lešení. S použitím výměr fasády byl zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet. 
Restaurátorské práce byly posouzeny porovnávací metodou. Pro prioritu č. 2 byla předložena tabulka 
cenové nabídky. Podle velikosti oken a prohlídky na místě byl zpracován zcela nový kontrolní 
rozpočet. Doplnění a repase dřevěných rolet ba posouzena porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Oprava uliční fasády 
včetně klempířských prací - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

1 293 185 1 261 070 2,55 

Priorita č. 1 část - Oprava uliční fasády - 
restaurátorské práce / porovnání 

759 767 742 263 2,36 

Priorita č. 2 část - Repase oken v uliční 
fasádě - stavební práce a dodávky / kontrolní 
rozpočet 

993 508 919 494 8,05 
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Priorita č. 2 část - Repase oken v uliční 
fasádě - speciální truhlářské práce / porovnání 

474 890 469 833 1,08 

celkem 3 521 350 3 392 660 3,79 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 12 x A4 
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Číslo žádosti 059 

Údaje o objektu 

Bytový dům 
U Obecního 
dvora 

č. orient. 7 č. p.  799 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území: Staré Město č. parcelní: 933/2/3/4 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc výběr z projektové dokumentace a posouzení stavu střechy. 

Rozpočet - "Oprava krovu střechy domu Kozí ul. 10". Zpracovatel: Kučerová, datum - 3.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava střechy do ulice Kozí včetně DPH 2 060 288 Kč 

V současné době je střecha do ulice Kozí, po neodborné opravě v 90. letech 20. století, poškozená. 
Jedná se o standardní rozsah opravy střechy spočívající v bouracích pracích, lešení, tesařských, 
pokrývačských a klempířských prací. 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet, který byl podkladem pro zpracování kontrolního položkového 
rozpočtu.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava střechy dvorního 
traktu - standardní stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

1 791 555 1 773 855 1,00 

celkem 1 791 555 1 773 855 1,00 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 6 x A4 

 
Bez DPH 1 791 555 Kč, s 15% DPH  2 060 288 Kč, nekráceno  
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Číslo žádosti 061 

Údaje o objektu 

Bytový dům     

Melounová č. orient. 5 č. p. 519 

Praha 2 PSČ  12000 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 1840 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Oprava fasády Melounová 5". Zpracovatel: Kučerová, datum - 9.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Obnova uliční fasády včetně DPH 1 787 238 Kč 

Předmětem navrhované opravy je provedení kompletní opravy uliční fasády v souladu s vydaným 
závazným stanoviskem. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen standardní položkový rozpočet, podle kterého bylo možné zpracovat kontrolní 
položkový rozpočet. Náklady na antigraffiti nátěr byly vypuštěny v celkové částce 26.513 Kč bez 
DPH, práce není obsažena v závazném stanovisku odboru památkové péče MHMP.   

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 527 607 1 481 582 3,11 

celkem 1 527 607 1 481 582 3,11 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  10 x A4 
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Číslo žádosti 063 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Na Zbořenci  č. orient. 10  č. p. 275 

Praha 2 PSČ  120 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 1080 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc situační plánek dvorů a cenová nabídka restaurování kamenného 
ostění. 

Rozpočty - "Oprava dvorů a průchodů bytového domu - priorita č. 1" a "Oprava dvorů a průchodů 
bytového domu - priorita č. 2". Zpracovatel: Jan Kroutil, datum - 29.9 a 24.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Rekonstrukce dvora D I., D II. a průchodu CH I. - položení 
kamenné dlažby 

bez DPH 1 102 637 Kč 

Jedná se o rekonstrukce dlažby dvorů včetně nových podkladních vrstev. 

Priorita č. .2       

Rekonstrukce vnitřních dvorů VD I. a VD II., rekonstrukce 
průchodů CH II., CH III. a CH IV (bez stropní malby), repase 
kamen. portálu, drenáže u zdiva          

bez DPH 581 861 Kč 

Jedná se o další část rekonstrukce dlažby dvorů včetně nových podkladních vrstev, navíc je 
zařazeno restaurování kamenného ostění vchodu do domu. 

Vlastní posouzení: 

Pro prioritu č. 1 byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní 
položkový rozpočet. Pro prioritu č. 2 byl rovněž předložen položkový rozpočet, podle kterého byl 
zpracován kontrolní položkový rozpočet. Restaurování kamenného ostění bylo posouzeno 
porovnávací metodou. Náklady byly vypuštěny v celkové částce 5.013 Kč bez DPH vzhledem k 
nesprávné výši převzatých nákladů restaurátora. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Rekonstrukce dvora D I., D 
II. a průchodu CH I. - položení kamenné 
dlažby- stavební práce a dodávky / kontrolní 
rozpočet 

1 102 637 1 216 889 -9,39 
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Priorita č. 2 část - Rekonstrukce vnitřních 
dvorů VD I. a VD II., rekonstrukce průchodů 
CH II., CH III. a CH IV, drenáže u zdiva - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

546 481 578 653 -5,56 

Priorita č. 2 část - Rekonstrukce kamenného 
ostění vchodu do domu - restaurátorské práce / 
porovnání 

30 367 30 367 0,00 

celkem 1 679 485 1 825 909 -8,02 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 9 x A4 
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Číslo žádosti 064 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Vyšehradská č. orient. 8 č. p. 2005 

Praha 2 PSČ  128 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 873 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorské průzkumy a záměry. 

Rozpočet - "Oprava uličního průčelí fasády činžovního domu Vyšehradská 2005/8, Praha 2 - Nové 
Město". Zpracovatel: Petr Borák, datum - 26.9.2016. Rozpočet - "restaurátorské práce uliční fasády 
domu Vyšehradská 2005-8, malby a plastika opice" Zpracovatel: Mgr. Miroslav Koželuh ak. mal, 
datum - 13.7.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády činžovního domu - štuková výzdoba včetně DPH 929 553 Kč 

Priorita č. 2.       

Restaurátorské práce uliční fasády činžovního domu - obrazová 
výzdoba (2 ks) a plastika opice (1ks) 

včetně DPH 194 925 Kč 

Vlastní posouzení: 

Pro prioritu č. 1 byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován  kontrolní 
položkový rozpočet. Restaurátorské práce v prioritě č. 2 byly posouzeny porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

808 307 759 492 6,43 

Priorita č. 2 - Restaurátorské práce uliční 
fasády činžovního domu - obrazová výzdoba 
(2 ks) a plastika opice (1ks) - restaurátorské 
práce / porovnání 

169 500 171 330 -1,07 

celkem 977 807 930 822 5,05 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 6 x A4 
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Číslo žádosti 065 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Vyšehradská č. orient. 27 č. p. 423 

Praha 2 PSČ  128 00 

Katastrální území: Nové Město č. parcelní: 1336 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády - Vyšehradská 27, Praha 2". Zpracovatel: Miroslav Hlava - 
datum 7.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády, včetně klempířských prvků a repase 
vlajkových žerdí 

včetně DPH 1 352 889 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen značně nesystémový položkový rozpočet s číselnými kódy jen u lešení. Na základě 
převzatých hlavních výměr byl zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet. Náklady na 
antigraffiti nástřik byly vypuštěny v celkové částce 5.400 Kč bez DPH, neboť tato práce není v 
závazném stanovisku odboru památkové péče MHMP.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády, včetně 
klempířských prvků a repase vlajkových žerdí 
- stavební práce / kontrolní rozpočet 

1 171 025 1 312 456 -10,78 

celkem 1 171 025 1 312 456 -10,78 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 5 x A4 
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Číslo žádosti 068   

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Americká č. orient. 25 č. p.  460 

Praha 2 PSČ  120 00 

Katastrální území: Vinohrady č. parcelní: 828 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc část výkresů stavebních a detailů oken. 

Položkový rozpočet - "Renovace obvodového pláště BD" rozdělený na tři části. Zpracovatel: Ing. 
arch. David Strach. Rozpočet - "Americká 460/25, Praha - uliční fasáda" Zpracovatel: Okna Langer 
s.r.o. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Výměna oken bez DPH 2 700 454 Kč 

Posuzována je jen část priority č. 1, která se týká oken v uliční fasádě v deklarované ceně 
1.490.734 Kč bez DPH 

Jedná se o obvyklý rozsah prací spojený s výměnou oken. 

Priorita č. 2.       

Renovace obvodového pláště bez DPH 1 210 021 Kč 

Posuzována je jen část priority č. 2, která se týká renovace obvodového pláště - uliční fasáda - v 
deklarované ceně po krácení 251.412 Kč bez DPH 

Jedná se o část plánovaných prací obvodového pláště, kterou tvoří opravy uliční fasády včetně 
klempířských prvků. Původní jeden rozpočet byl rozdělen. 

Vlastní posouzení: 

Pro prioritu č. 1 byla předložena obvyklá tabulková cenová nabídka, podle které byl zpracován 
kontrolní položkový rozpočet s převzetím jedné nedostatečně definované položky. Pro prioritu č. 2 
byl předložen položkový rozpočet následně rozdělený jen na vybranou část priority, který byl 
podkladem pro zpracování kontrolního položkového rozpočtu. Náklady na klempířské práce byly 
vypuštěny v celkové částce 73.734 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že nejsou v závazném stanovisku 
odboru památkové péče MHMP.    

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna oken uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 490 734 1 363 603 9,32 
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Priorita č. 2 - Renovace obvodového pláště 
(jen uliční fasáda) - stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

251 412 282 168 -10,90 

celkem 1 742 146 1 645 771 5,86 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Položkový rozpočet  9 x A4 
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3. Závěr 
 

3.1. Rekapitulace posouzení a výrok k jednotlivým žádostem   
 
Předmětem posouzení bylo celkem 35 objednatelem vybraných objektů. Ve všech případech bylo 
konstatováno, že se jedná o cenu obvyklou.  
 
Výrok k jednotlivým žádostem vychází z obecné metodiky užité pro tento posudek a ze souhrnného 
posouzení jednotlivých žádostí tak, jak je uvedeno v předchozí části posudku. 
 
  
Výrok obsahuje následující souborná výsledková tabulka: 
 

čí
sl

o 
gr

an
tu

 

ulice  předmět grantu 
Závěrečný 

výrok o ceně 
Výsledek 
posouzení 

 
001 Loretánské náměstí 

102/8 Hradčany 
restaurování dřevěných záklopových stropů 
s malovanými vlysy cena obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

002 Loretánské náměstí 
102/8 Hradčany 

oprava barokního krovu - 3. etapa, úseky D, 
E a H cena obvyklá nižší 

003 Nový Svět 78/5 
Hradčany 

repasování vstupních dveří do objektu 
cena obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
004 Strahovská 203 

Hradčany 
sanace vnitřních zdí v přízemí domu 
Strahovská 203, Praha 1 cena obvyklá nižší 

006 Maiselova  57/9 
Josefov 

obnova fasády uliční, repase a nátěr vnějších 
částí oken do ulice cena obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
007 Dražického náměstí 

65/10 Malá Strana 
oprava uliční fasády, včetně klempířských 
prvků a výměny žulových schodů u vchodu 
do domu a do obchodu 

cena obvyklá 
vyšší, 

akceptovaná 
odchylka 

008 Jánský vršek 310/4 
Malá Strana 

1. Priorita: opravy dvorní a  uliční fasády, 
včetně klempířských prvků 
 
2. Priorita: výměna oken v dvorní a  uliční 
části objektu  

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 

012 Prokopská 297/10 
Malá Strana 

Oprava střechy a krovu dvorního křídla č. p. 
297, Prokopská 10, Praha 1 - Malá Strana, 
hromosvod, komínové lávky 

cena obvyklá nižší 

013 Thunovská 181/16 
Malá Strana 

celková rekonstrukce vnější fasády objektu a 
celková rekonstrukce vnitřní fasády objektu 
(vnitroblok) 

cena obvyklá nižší 

014 Tržiště  372/1 Malá 
Strana 

2. Priorita: náhrada stávající kabřincové 
dlažby ve vstupním prostoru domu novou 
kamennou dlažbou  

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 
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018 Valdštejnské náměstí 
163/2 -  byt č. 14 
Malá Strana 

1. Priorita: restaurátorské práce -malba 
(nástropní a boční) 
2. Priorita: restaurátorské práce - parketová 
podlaha 
3. Priorita: restaurátorské práce - kachlová 
kamna 

cena obvyklá nižší 

021 Jungmannovo 
náměstí 769/7 Nové 
Město 

1. priorita: rekonstrukce společných prostor 
schodišťové části a repase a pokládka 
historické dlažby. 
2. priorita: rekonstrukce vstupního vestibulu  
3. priorita: litinové zábradlí hlavní schodiště, 
včetně dubového madla 

cena obvyklá 
vyšší, 

akceptovaná 
odchylka 

022 Křemencova 1647/2 
Nové Město 

rehabilitace uliční fasády, odborná oprava 
sgrafitové a freskové výzdoby cena obvyklá nižší 

023 Na Poříčí 1045/22 
Nové Město 

oprava střechy dvorního traktu 
cena obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
024 Na Struze 230/6 

Nové Město 
obnova uliční fasády 

cena obvyklá nižší 

026 Opletalova 1337/29 
Nové Město 

1. priorita: generální oprava všech 
kamenických výrobků průčelí včetně 
plošných obkladů a oprava stávajících 
povrchů stěn a pohledů. 

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 

028 Palackého 721/3 
Nové Město 

3. priorita: osazení nových výkladců a 
výměna a repase vnitřních a vnějších oken 
včetně klempířských prvků.  

cena obvyklá nižší 

030 Politických vězňů 
1419/11 Nové Město 

1. priorita: Oprava, repase a nátěr 
špaletových oken ve 3. patře 
. 

cena obvyklá 
vyšší, 

akceptovaná 
odchylka 

031 Pštrossova  198/23 
Nové Město 

1. priorita: oprava a nátěr uliční fasády, 
2. priorita: oprava a nátěr štítové fasády. cena obvyklá nižší 

032 Pštrossova 1925/6 
Nové Město 

rekonstrukce veřejného interiéru.  
cena obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
038 Štěpánská 704/61 

Nové Město 
oprava fasády Paláce Lucerna ze Štěpánské 
ulice cena obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

041 U Půjčovny 954/6 
Nové Město 

1. priorita: výměna oken v plášti budovy 
 - jen ulice 
2. priorita: oprava fasád objektů - jen ulice 

cena obvyklá 
vyšší, 

akceptovaná 
odchylka 

043 Vodičkova 699/30 
Nové Město 

obnova fasády 
cena obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
046 Žitná 669/1 Nové 

Město 
oprava uliční fasády 

cena obvyklá nižší 

052 Haštalská 795/1 
Staré Město 

oprava dřevěných pavlačových stěn dvorní 
fasády cena obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 
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053 Jilska 353/4 Stare oprava ulicnf fasady 
Mesto 

056 Konviktska 298110 repase oken ulicnf fasady 2. - 5. NP 
Stare Mesto 

057 Michalski 434/16 1. priorita: vjmena okennfch ryplni ulicni 
Stare Mesto fasady. 

058 Narodni 1010/9 1. Priorita: oprava ulicni fasady, 
Stare Mesto 2. Priorita: repase oken 

059 U Obecniho dvora oprava srrechy do ulice Kozi 
799/7 Stare Mesto 

061 Melounova 519/5 obnova ulicni fasady 
Nove Mesto 

063 Na Zborenci 275110 1. priorita: rekonstrukce dvora DI, DII a 
NoveMesto pruchodu CH I- polozeni kamenne dlaZby, 

2. priorita: rekonstrukce vnitfuich otvoru 
VD I a VD II, rekonstrukce pruchodu CH II, 
CH III a CH IV (bez stropni malby), repase 
kamenneho portalu, drenaze u zdiva. 

064 Vysehradska 2005/8 1. priorita: oprava ulicnf fasady cinzovnfho 
Nove Mesto domu Vysehradska 2005/8, Praha 2, 

2. priorita: restauratorske prace ulicni fasady 
cinZ:ovniho domu Vysehradska 2005/8, 
Praha 2 - obrazy, plastika. 

065 Vysehradska 423/27 oprava ulicnf fasady, vcetne klempirskych 
NoveMesto prvku a repase vlajkove zerdi 

068 Americka 460/25 1. priorita: vjmena oken - jen ulicni cast, 
Vinohrady 2. priorita: renovace obvodoveho plaste -

jen ulicni cast. 

V Cernosicich, 3.4.2017 

Ing. Arch. Vladimir Soukenik 
Moravska 1779 
252 28 Cernosice 

vyssf, 
cena obvykla akceptovana 

odchylka 

vyssi, 
cena obvykla akceptovana 

odchylka 

vyssi, 
cena obvykJa akceptovana 

odchylka 

vyssf, 
cena obvykla akceptovana 

odchylka 

vyssi, 
cena obvykla minimalni 

odchylka 

vyssi, 
cena obvykla akceptovana 

odchylka 

cena obvykla nizsf 

vyssi, 
cena obvykla akceptovana 

odchylka 

cena obvykla nizsi 

vyssi, 
cena obvykla akceptovana 

odchylka 
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4. Znalecka dolozka 

Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajskeho soudu v Cesk}'ch 
Budejovicich ze dne 27.6.1977 pod c.j .Spr 1179/77 z oboru ekonomika, odvetvi ceny a odhady, zvl. 
specializace pro odhady nemovitosti. 

Znalecky posudek byl zapsan pod por. c. 1937- 27- 2017 znaleckeho deniku. 

Znalecne a mihradu niliadu lic!Uji dokladem c. 1937272017. 

5. Seznam priloh 

Pfilohy v celkovem poctu 217lisru A4 jsou uvedeny v samostatnem svazku ,B". 



ZNALECKY POSUDEK 
c. 1939 - 29 - 2017- A 

o rysi mikladu stavebnich a restauratorskych praci na 34 ostatnich 
pamatkove chranenych objektech v katastralnfch uzemfch Vinohrady, 
Vysehrad, Zizkov, Npsle, Mala Strana, Smichov, Stodulky, Bubenec, 
Dejvice, Holesovice, Karlin a Vrsovice, hlavni mesto Praha v souvislosti 
s poskytovanim grantu vlastnikum pamatkove ryznamnych staveb a 
objektu v roce 2017 

Objednatel posudku: 
Magistnit hl. m. Prahy 

Ucel posudku: 

odbor pamatkove pece 
Jungmannova 3 5 
111 21 Praha 1 

Zjisteni obvyklych cen provedenych ci 
navrzenych stavebnich a restauratorskych 
praci a dodavek 

Die zakona c. 151/1997 Sb., o ocenovani majetku ve zneni zakonu c. 121/2000 Sb., c. 
237/2004 Sb., c. 257/2004 Sb., c. 296/2007 Sb., c. 188/2011 Sb., c. 350/2012 Sb., c. 
303/2013 Sb., c. 340/2013 Sb., c. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb., a vyhlasky MF CR c. 
441/2013 Sb. ve zneni vyhlasky c. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 20.11.2016 posudek 
vypracoval: 

lng. Arch. Vladimir Soukenik 
Moravska 1779 
252 28 Cemosice 

Posudek obsahuje vcetne titulniho listu 47 stran textu a 196 stran pnloh v samostatnem 
svazku B. Objednateli se predava ve 2 vyhotovenich. 

V Cemosicich 10.4.2017 
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1. Nález 

1.1.  Znalecký úkol 
 
Ověřit výši nákladů stavebních a restaurátorských prací na vybraných stavbách a objektech v 
souvislosti s poskytováním grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově chráněných objektů 
v roce 2017. Provést souhrnné posouzení předložených rozpočtů s důrazem na odhalení 
konkrétních nesouladů s cenami obvyklými, zejména v případech, kdy bylo zjištěno 
neoprávněné nadhodnocení. 
 
 

1.2. Informace o nemovitosti 
 
Název nemovitosti:  rekonstrukce památkových objektů 
Adresa nemovitosti:  Praha 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Katastrální území:  Vinohrady, Vyšehrad, Žižkov, Nusle, Malá Strana, Smíchov, Stodůlky, 

Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Karlín a Vršovice.  
 
 

1.3. Prohlídka nemovitostí 
 
Prohlídky nemovitostí byly provedeny ve dnech 13.2.2017 až 31.3.2017 za přítomnosti 
znalce. 
 
 

1.4. Podklady pro vypracování posudku 
 
* Kompletní žádosti o poskytnutí grantů včetně všech předepsaných či navíc připojených 
příloh. 
  
* Rozpočty či propočty předložené žadateli o granty spolu s další dokumentací specifikující 
předmět. Podrobný výčet je uveden u každé žádosti v dalším textu. 
 
* Fotodokumentace prací podle jednotlivých žádostí. 
 
* Rámcová smlouva o vypracování znaleckých posudků, č.j. INO/80/02/000363/2015 ze dne 
5.2.2015. 
 
* Objednávka č.j. S-MHMP/347158/2017, číslo 4/2017 ze dne 8.3.2017 podle uvedené 
smlouvy. 
 
* Upřesnění technických a rozměrových parametrů uváděných v žádostech.   
 
* Zjištění na místě.   
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1.5. Vlastnické a evidenční údaje 
 
Předmětem tohoto posudku nebylo zkoumání vlastnických údajů o nemovitostech, na které 
jsou 
podávány žádosti o grant. 
 

1.6. Dokumentace a skutečnost 
 
Pro zpracování tohoto posudku byla předložena úplná část dokumentace žádosti o grant, která 
souvisí s předmětem tohoto posudku. V této dokumentaci však zpravidla chybí stavební 
výkresy a příslušné technické zprávy. Některé údaje byly pak doplněny při místních šetřeních, 
nebo doplňujícími podklady, které poskytli žadatelé o grant, nebo jejich dodavatelé.  
 
 

1.7. Celkový popis nemovitosti 
 
Předmětem tohoto posudku je ověření výše nákladů stavebních a restaurátorských prací v 
souvislosti s poskytováním grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově chráněných objektů. 
Jedná se o granty pro rok 2017.  
 
Posuzováno je v této etapě, týkající se ostatních památkově chráněných objektů, celkem 34 
objektů na území hl. m. Prahy, které k posouzení vybral objednatel. 

 

 

 

  

 

 

 



4 

 

2. Posudek 

2.1. metodika 
Podle definovaného znaleckého úkolu se jedná o souhrnné posouzení předložených rozpočtů s 
důrazem na odhalení konkrétních nesouladů s cenami obvyklými, zejména v případech, kdy 
bylo zjištěno neoprávněné nadhodnocení. Definice obvyklé ceny je v tomto případě použita 
identicky podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění: 
 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 
dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby.  

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a 
kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 
službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a 
určí se porovnáním.  

     
Pro úplné komplexní posouzení nebyla předložena potřebná dokumentace. V předložené 
dokumentaci jsou v některých případech řádné „položkové” rozpočty, často však se jedná jen 
o propočty či odhady. Obvykle chybí stavební výkresy a příslušné technické zprávy. Proto je 
posuzován pouze orientačně soulad s uvedenými celkovými rozměry, kapacitami apod. Nikoli 
tedy soulad výměr u jednotlivých položek předložených rozpočtů.  
 
Toto posouzení vychází z předpokladu, že rozsah měrných jednotek uvedených v 
jednotlivých rozpočtech a propočtech odpovídá skutečně provedeným či navrženým pracím. 
 
Proto je v rámci tohoto posouzení hlavní důraz kladem na to, zda jsou uváděné jednotkové 
ceny obvyklé.  
 
Způsob posouzení předložených rozpočtů, propočtů či jen odhadů ceny odpovídá 
zobecněnému odhadu cen stavebních prací a dodávek a restaurátorských prací v cenové 
úrovni II. pololetí 2016 (cenová úroveň odpovídá době předkládání žádostí).  
 
V případě rozpočtů jsou provedeny kontroly s užitím software BUILDpower společnosti 
RTS, a.s., případně KROS plus společnosti URS PRAHA, a.s, Zemské právo č. 5, Praha 10. 
Rozpočtové ceny v jednotlivých softwarových aplikacích jsou stanoveny pro standardní 
stavební práce a dodávky. Výjimku tvoří jen tzv. "R" položky, které jsou tvořeny 
rozpočtářem, neboť nejsou obsaženy v rozpočtářských SW. 
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Stavební práce na památkově chráněných objektech jsou zpravidla časově i cenově náročnější 
a proto je v praxi ustáleno užívání přirážky na ceny podle software až ve výši až 12 %. Užití 
či neužití této přirážky je u každého jednotlivého kontrolního rozpočtu uvedeno. 
 
V případě propočtů a odhadů je kontrola provedena na základě objemových a plošných 
ukazatelů vycházejících ze čtyř pramenů:  
 
● z ukazatelů vydávaných společnostmi URS PRAHA, a.s. a RTS, a.s  
● z ukazatelů archivovaných zpracovatelem na základě vypracovaných odbytových rozpočtů 
a odborných odhadů podobných projektů, 
● z ukazatelů vycházejících z výsledků závěrečného vyúčtování již realizovaných staveb 
obdobného charakteru, 
● z nabídkových cen specializovaných firem. 
 
Ve výsledných cenách je započtena položka ORN (ostatní rozpočtové náklady nebo také 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady), vyjadřující náklady například na vybudování zařízení 
staveniště, provozní vlivy a obdobné položky s výstavbou spojené. Tyto náklady lze stanovit 
buď individuální kalkulací, nebo procentuálně, ve všech kontrolních položkových rozpočtech 
byly vyjádřeny procentuálně a zahrnuty jako součást nákladů.  
 
Pro posouzení cen prací uměleckořemeslného a restaurátorského charakteru je převážně 
použita porovnávací metoda, která se opírá o průzkum nabídkových cen specializovaných 
firem a osob. 
 
Výsledná zjištění odpovídají svým charakterem odbornému odhadu a to jen s určitou mírou 
přesnosti. Praxe je v tomto smyslu ustálena na tom, že rozdíl + či – ve výši do 10% je 
považován za přijatelnou toleranci. Navíc, jak již bylo uvedeno, nebyla předložena potřebná 
dokumentace pro úplné komplexní posouzení cen stavebních a restaurátorských prací a 
dodávek. 
 
 
Ocenění je dále provedeno v souladu s materiálem „Zásady pro poskytování grantů hl. m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017“ (Příloha k usnesením Rady 
HMP ze dne 27. 6. 2017), zejména:  
 
článek I. Úvodní ustanovení, odst. 1., kde se říká, že „Účelem grantového programu v oblasti 
památkové péče je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů 
které jsou:  
 
a) nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),  
 
b) nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích 
na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně),  
c) nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze,  
 
d) movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) 
 
článek I. Úvodní ustanovení, odst. 2. 
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Grant nelze poskytnout na: 
 
a) modernizaci objektů, jako jsou zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, 
silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody, kanalizace, nástavby a vestavby, 
přístavby, zateplení objektu, ostatní náklady blíže nespecifikované a položku rozpočtu - 
rezerva,  
 
b) pořízení průzkumu a záměru (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického 
apod.), projektové dokumentace a restaurátorské zprávy,  
 
c) inženýrskou činnost, výkon stavebního / autorského dozoru, úhradu správních poplatků, 
výdaje na publicitu. 

 

Při posuzování jsou akceptována stanoviska objednatele posudku z hledisek souladu se 
závaznými stanovisky či rozhodnutími odboru památkové péče MHMP a také z hlediska, je-li 
či není některá část prací na objektu památkově významná.   

  

2.2. Posouzení jednotlivých rozpočtů 
 
Posouzení je provedeno jednotlivě pro každý předmět (prioritu), či jeho část, v žádosti o 
grant. Identifikace jednotlivých žádostí je převzata z předložené dokumentace objednatele 
posudku. Sumarizace výsledků posouzení je provedena tabulkovou formou s tím, že ke každé 
posuzované žádosti o grant je vypracována jedna tabulka. 
 
Samostatně zpracované kontrolní rozpočty, propočty či porovnání cen, které jsou přílohou 
tohoto posudku, jsou v samostatném svazku „B“.  
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Číslo žádosti 071 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Bělehradská  č. orient. 53  č.p. 306 

Praha 2 PSČ  120 00 

Katastrální území: Vinohrady č. parcelní: 974 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc restaurátorský záměr a "Polní náčrt" s výměrami ploch. 

Rozpočet - " Rozpočet na obnovu (restaurování) nástěnné a nástropní malby, včetně sloupů, ve 
veřejném prostoru činžovního domu Bělehradská 306/53, 120 00 Praha 2". Zpracovatel: Restaurátor 
MgA. Petr Hampl, Žabovřeská 1032, 156 00 Praha - Zbraslav, datum - 20.9.2016 a "2016-189-01 - 
Lešení - BD Bělehradská 306/53, Praha 2". Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková, datum 1.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Obnova (restaurování) nástěnné a nástropní malby včetně 
sloupů ve veřejném prostoru činžovního domu.  

včetně DPH 333 472 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet pouze na lešení, na restaurátorské práce byl předložen podrobný 
soupis prací. Kontrola rozpočtu lešení byla provedena položkovým rozpočtem, restaurátorské práce 
porovnávací metodou. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Obnova (restaurování) 
nástěnné a nástropní malby včetně sloupů ve 
veřejném prostoru činžovního domu - 
restaurátorské práce / porovnání 

269 260 262 463 2,59 

Priorita č. 1. - Lešení pro obnovu 
(restaurování) nástěnné a nástropní malby 
včetně sloupů ve veřejném prostoru 
činžovního domu - stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

20 716 20 194 2,58 

celkem 289 976 282 657 2,59 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 4 x A4 
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Číslo žádosti 072 

Údaje o objektu 

Bytový dům     

Bělehradská č. orient. 26 č.p. 461 

Praha 2 PSČ  12000 

Katastrální území : Vinohrady č. parcelní: 1160 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc části projektové dokumentace a stavebně historický průzkum. 

PROPOČET NÁKLADŮ - "Výměna dřevěných špaletových oken v uliční fasádě v 2.np, 3.np, 
4.np a 5.np -  v ulici Bělehradská 461/26, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00". Zpracovatel: Tomáš 
Buzek - Truhlářství Buzek Tomáš s.r.o., datum - 31.8.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Výměna dřevěných špaletových oken v uliční fasádě objektu v 
2.np, 3. np, 4. np a 5. np v ulici Bělehradská 461/26 

včetně DPH 1 198 484 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byla předložena fakticky nabídka dodavatele s dostatečnou specifikací prací. Pro nový kontrolní 
rozpočet byly využity výměry z předložené nabídky. Náklady na parapety byly vypuštěny v celkové 
částce 24.280 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že nejsou v závazném stanovisku odboru památkové 
péče MHMP. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna dřevěných 
špaletových oken v uliční fasádě - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 017 880 1 082 327 -5,59 

celkem 1 017 880 1 082 327 -5,59 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  4 x A4 
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Číslo žádosti 074 

Údaje o objektu 

Bytový dům     

Jugoslávská č. orient. 3 č.p. 675 

Praha 2 PSČ  12000 

Katastrální území : Vinohrady č. parcelní: 388 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc úplná projektové dokumentace oken. 

Rozpočet - "Přestavba domů v Praze 2 Vinohradech - Jugoslávská 3 - výměna oken". Zpracovatel: 
ING. VLADIMÍR BŘEZNA, datum – 30.10.2016  

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Výměna oken uliční fasády bez DPH 1 634 065 Kč 

Výměna oken je navržena včetně klempířských prací a osazení parapetů. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen velmi kvalitní položkový rozpočet, ze kterého byl zpracován kontrolní položkový 
rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna dřevěných 
špaletových oken v uliční fasádě - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 634 065 1 737 456 -5,95 

celkem 1 634 065 1 737 456 -5,95 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  10 x A4 
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Číslo žádosti 077 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Vratislavova č. orient. 4 č.p. 32 

Praha 2 PSČ  120 00 

Katastrální území: Vyšehrad č. parcelní: 2 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě a navíc výběr z projektové dokumentace. 

Rozpočet - "Oprava fasády bytového domu, Vratislavova 32/4, Praha 2". Zpracovatel: Ing. Tomáš 
Petr - datum 7.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava fasády bez truhlářských výplní včetně DPH 315 986 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet s velkým podílem tzv. "R" položek. Zpravován byl kontrolní 
položkový rozpočet s převzetím 3 nedostatečně specifikovanými položkami. Repase zámečnických 
konstrukcí není dostatečně specifikována, porovnání bylo provedeno přímo bez samostatné tabulky. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Oprava fasády bez 
truhlářských výplní - standardní stavební práce 
/ kontrolní rozpočet 

253 708 259 724 -2,32 

Priorita č. 1 část - Oprava fasády bez 
truhlářských výplní - repase zámečnických 
konstrukcí - speciální stavební práce / 
kontrolní rozpočet 

21 062 20 641 2,04 

celkem 274 770 280 365 -2,00 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 5 x A4 
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Číslo žádosti 080 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Sladkovského 
náměstí 

č. orient. 2 č.p. 312 

Praha 3 PSČ  130 00 

Katastrální území: Žižkov č. parcelní: 677 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc vybrané části projektové dokumentace a nabídka subdodavatele Betys 
truhlářství. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády vč. výměny klempířských prvků" a "Výměna vstupních dveří do 
komerčních prostor, výměna výkladců a repase hlavních vstupních dveří". Zpracovatel: Ing. Ludmila 
Průdková, datum - 20.9.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády, vč. výměny klempířských prvků včetně DPH 1 077 671 Kč 

Priorita č. 2.       

Výměna vstupních dveří do komerčních prostor, výměna 
výkladců a repase hlavních vstupních dveří 

včetně DPH 254 670 Kč 

Vlastní posouzení:                                                                            1 332 341 Kč před krácením 

Byly předloženy 2 položkové rozpočty. Rozpočet pro prioritu č. 1 na opravu uliční fasády vč. 
výměny klempířských prvků byl posouzen kontrolním položkovým rozpočtem. Rozpočet pro prioritu 
č.2, na výměnu vstupních dveří do komerčních prostor, výměnu výkladců a repasi hlavních vstupních 
dveří (speciální stavební práce a dodávky) byl posouzen porovnávací metodou. Náklady na 
památkovou přirážku byly vypuštěny v celkové částce 50.076 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že 
objekt není kulturní památkou. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády, vč. 
výměny klempířských prvků - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

887 029 795 606 11,49 

Priorita č. 2 - Výměna vstupních dveří do 
komerčních prostor, výměna výkladců a repase 
hlavních vstupních dveří - speciální stavební 
práce a dodávky / porovnání 

221 452 233 358 -5,10 

celkem 1 108 481 1 028 964 7,73 
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Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.     

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 13 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Číslo žádosti 081 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Sudoměřská  č. orient. 1 č.p. 1897 

Praha 3 PSČ  130 00 

Katastrální území: Žižkov č. parcelní: 1516 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc kompletní projektová dokumentace. 

Rozpočet - "Výměna oken a balkonových dveřních sestav v uličním průčelí č.p. 1897, k.ú. Žižkov, 
Sudoměřská 1, Praha 3". Zpracovatel: Ing. Josef Zemek, Stavební firma Malina s.r.o., Hořice, 
Janákova 2103, datum - 14.3.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Oprava (výměna) oken včetně DPH 5 638 784 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen soupis prací po jednotlivých oknech o 36 stranách neodpovídající položkovému 
rozpočtu ani standardní nabídce oken. Posouzení bylo možné provést jen metodou porovnávací po 
agregaci skupin stejných oken či balkonových sestav. 

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 Oprava (výměna) oken - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

4 903 291 4 805 270 2,04 

celkem 4 903 291 4 805 270 2,04 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou. 

Příloha: Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 082 

Údaje o objektu 

bytový dům  

Bělehradská č. orient. 9 č.p. 238 

Praha 4 PSČ  140 00 

Katastrální území : Nusle č. parcelní: 20 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorská zpráva. 

Rozpočet - "OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY - Bělehradská 9, Praha 4". Zpracovatel: Jiří Oliva, 
datum - 11.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 2.       

Oprava uliční fasády včetně DPH 654 935 Kč 

Prováděna bude obvyklá oprava fasády s opravou štukových prvků a klempířskými konstrukcemi. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen zcela nestandardní položkový rozpočet. Ze základních výměr a prohlídkou fasády 
byl zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 2 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

569 508 529 577 7,54 

celkem 569 508 529 577 7,54 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou. 

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 083 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Svatoslavova  č. orient. 39 č.p. 344 

Praha 4 PSČ  140 00 

Katastrální území : Nusle č. parcelní: 551/1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "OPRAVA ČELNÍ FASÁDY BYTOVÉHO DOMU - SVATOSLAVOVA 39 / 344". 
Zpracovatel: Strnad Stanislav, Na Ohradách 43, 250 68 Husinec, datum - 17.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 2.       
Oprava uliční fasády bytového domu včetně klempířských 

prvků  
včetně DPH 392 766 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet s některými, ze souvislostí chybnými výměrami. S využitím 
základních výměr a prohlídkou fasády byl zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 2 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

341 536 351 626 -2,87 

celkem 341 536 351 626 -2,87 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 084 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Plaská č. orient. 11 č.p. 589 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 833 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Plaská 11 - REKONSTRUKCE FASÁDY - Plaská 11, Praha 5 obsahující 3 
samostatné části a to VRN, bourací práce a stavební práce". Zpracovatel: Vladimír Mrázek, datum - 
6.6.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava a nátěr uliční fasády  včetně DPH 687 234 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet obsahující 3 samostatné části a to VRN, bourací práce a 
stavební práce, celkově nekvalitní. S využitím základních výměr a prohlídkou fasády byly 
zpracovány zcela nové kontrolní položkové rozpočty. Náklady na vzorky byly vypuštěny v celkové 
částce 5.000 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že nejsou v závazném stanovisku odboru památkové 
péče MHMP a ani památkově významné. Náklady na zábory veřejného prostranství byly vypuštěny v 
celkové částce 28.500 Kč bez DPH v souladu se "Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. 
I. bod 2.   

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Oprava a nátěr uliční 
fasády (včetně podílu na ORN) - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

345 298 401 743 -14,05 

Priorita č. 1 část - Oprava a nátěr uliční 
fasády (včetně podílu na ORN) - bourací práce 
/ kontrolní rozpočet 

218 797 151 457 44,46 

celkem 564 095 553 200 1,97 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  8 x A4 
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Číslo žádosti 085 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Holečkova č. orient. 51 č.p. 370 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 3483 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc pohled na uliční fasádu. 

Rozpočet - "Rekonstrukce fasády včetně zdobných štukatérských prvků ". Zpracovatel: Jan 
Syrový, datum - 10.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Rekonstrukce fasády včetně zdobných štukatérských prvků včetně DPH 1 072 261 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen nesystémový rozpočet. Byl zpracován kontrolní položkový rozpočet z hlavních 
výměr, prohlídky a závazného stanoviska, s převzetím 1 nedostatečně identifikované položky. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Rekonstrukce fasády včetně 
zdobných štukatérských prvků - stavební práce 
a dodávky / kontrolní rozpočet 

932 401 1 000 009 -6,76 

celkem 932 401 1 000 009 -6,76 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  4 x A4 
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Číslo žádosti 088 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Lidická č. orient. 6 č.p. 884 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 255 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc vybrané části projektové dokumentace. 

Rozpočet - "Oprava fasády bytového domu - Lidická 884/6, Praha Smíchov". Zpracovatel: 
Michael Badej, datum - 22.7.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Renovace uliční fasády včetně DPH 1 352 924 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet s velkým množstvím "R" položek. S jeho využitím byl 
zpracován kontrolní položkový rozpočet s převzetím 5 nedostatečně určených položek. Náklady na 
klempířské práce byly vypuštěny v celkové částce 72.442 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že nejsou v 
závazném stanovisku odboru památkové péče MHMP. Dále Náklady na zábor veřejného prostranství 
byly vypuštěny v celkové částce 72.442 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že nejsou v závazném 
stanovisku odboru památkové péče MHMP.    

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 104 014 1 006 572 9,18 

celkem 1 104 014 976 572 9,18 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 089 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Malátova č. orient. 4 č.p. 509 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 176 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc 2 x popisy navržených oprav s dokumentací. 

Rozpočet - "Malátova čp.509/č.or.4, Praha5 - Oprava uliční fasády, včetně repase vnější strany 
oken" a "Malátova čp.509/č.or.4, Praha5 - Oprava uliční fasády, včetně repase vnější strany oken - 02 
- Restaurátorské práce". Zpracovatel: Ing. arch. Roman Klein, Smiřických 2, 25083 Škvorec, datum - 
17.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava uliční fasády, včetně repase vnější strany oken včetně DPH 1 601 904 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím 4 nedostatečně specifikovaných položek. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Oprava uliční fasády, 
včetně repase vnější strany oken - standardní 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 262 762 1 158 016 9,05 

Priorita č. 1 část - Oprava soklu z umělého 
kamene - speciální stavební práce / kontrolní 
rozpočet 

130 198 147 391 -11,66 

celkem 1 392 960 1 305 407 6,71 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou. 

Příloha: 2 x Kontrolní položkový rozpočet  9 x A4 
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Číslo žádosti 091 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Mozartova č. orient. 10 č.p. 942 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 2815 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc schéma navržené barevnosti fasády. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády domu Mozartova 942/10". Zpracovatel: Ing. Matěj Kresteš, 
datum - 1.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava uliční fasády, výměna klempířských prvků, antigraffiti 
nátěr 

včetně DPH 2 179 936 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet se špatným zatříděním fasády. Byl zpracován kontrolní 
položkový rozpočet stejného obsahu s opravou zatřídění fasády a s převzetím 1 nedostatečně 
identifikované položky. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 895 596 2 028 231 -6,54 

celkem 1 895 596 2 028 231 -6,54 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 092 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Na Březince č. orient. 5 č.p. 1368 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 2155 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc průzkum původní barevnosti fasády a nabídka na sítě proti ptactvu. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády BD Na Březince 1368-5". Zpracovatel: A. Beneš, datum - 
17.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava uliční fasády - rehabilitace povrchů původních omítek včetně DPH 1 200 172 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen nesystémový položkový rozpočet. S využitím projektové dokumentace a závazného 
stanoviska odboru památkové péče byl zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím 5 nedostatečně identifikovaných položek .  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády - 
rehabilitace povrchů původních omítek - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 043 628 961 891 8,50 

celkem 1 043 628 961 891 8,50 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  6 x A4 
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Číslo žádosti 094 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Staropramenná; 
Svornosti; 
Vltavská 

č. orient. 2, 15 č.p. 853 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 496 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc rozsáhlý soubor dokumentací, průzkumů a tabulek. 

Rozpočet - "Rekonstrukce pivovaru Staropramen II. Etapa - Oprava Fasády a střechy objektu A - 
Priorita 1 Oprava severní a západní fasády včetně oplechování". Zpracovatel: Ing. Michal Vaňkát, 
datum - 2.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava severní a západní fasády vč. Oplechování bez DPH 1 903 033 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen naprosto nesrozumitelný položkový rozpočet s množstvím "R" položek. Po 
telefonickém upřesnění hlavních výměr obou fasád a s využitím technické zprávy z projektové 
dokumentace byl zpracován zcela nový kontrolní položkový rozpočet. Náklady na klempířské prvky 
byly vypuštěny v celkové částce 43.248 Kč bez DPH vzhledem k tomu, že nejsou v závazném 
stanovisku odboru památkové péče MHMP. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava severní a západní 
fasády vč. Oplechování - standardní stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 859 785 1 701 023 9,33 

celkem 1 859 785 1 701 023 9,33 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  6 x A4 
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Číslo žádosti 096 

Údaje o objektu 

Administrativní budova     

K Brance č. orient. 19e č.p. 11 

Praha 5 PSČ  155 00 

Katastrální území : Stodůlky č. parcelní: 99/3 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě.  

Rozpočet - "Položkový rozpočet stavebních prací - fasáda K Brance 11/19e, Praha 5 - Stodůlky". 
Zpracovatel: Ing. Jan Kabeš, datum - 1.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava fasády včetně DPH 467 251 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen velice nekvalitní položkový rozpočet složený ze dvou rozpočtářských programů a 
položek vymyšlených. Podle základních výměr byl zpracován zcela nový kontrolní položkový 
rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava fasády - standardní 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

386 158 364 563 5,92 

celkem 386 158 364 563 5,92 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  4 x A4 
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Číslo žádosti 097 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Českomalínská č. orient. 11 č.p. 527 

Praha 6 PSČ  160 00 

Katastrální území : Bubeneč č. parcelní: 819 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc schéma navržené barevnosti fasády. 

Rozpočet - "Oživení a oprava fasády bytového domu - Českomalínská 527/11, 160 00 Praha 6 – 
Bubeneč". Zpracovatel: Pavel Straka, Spojovací 1471/28, 250 88 Čelákovice, datum - 09.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava fasády včetně DPH 228 592 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen netypický položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový 
rozpočet ve stejném rozsahu, to je bez souvisejících prací (např. zakrývání otvorů, dočištění fasády 
kartáči, úvazky pro práci horolezců apod.) s převzetím 2 nedostatečně identifikované položky a s 
vypuštěním nesystémových položek. Neobvykle vysoký rozdíl ceny obvyklé je způsobem špatnou 
jednotkovou cenou (Kč/m2) opravy fasády do 10% za 15 Kč/m2 oproti správné ceně SW ve výši 151 
Kč/m2. Náklady na zámečnické konstrukce byly vypuštěny v celkové částce 36.800 Kč bez DPH 
vzhledem k tomu, že nejsou v závazném stanovisku odboru památkové péče MHMP. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 2 - Oprava fasády - stavební práce 
a dodávky / kontrolní rozpočet 

191 792 267 444 -28,29 

celkem 191 792 267 444 -28,29 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 100 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Jaselská č. orient. 31 č.p. 289 

Praha 6 PSČ  160 00 

Katastrální území: Dejvice č. parcelní: 110 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc projektová dokumentace. 

Rozpočet - "Výměna oken v objektu Jaselská 289/31, 160 00, Praha 6". Zpracovatel: Jan Syrový, 
datum - 8.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       

Výměna oken v objektu Jaselská 289/31, 160 00 Praha 6 včetně DPH 1 265 522 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého mohl být zpracován kontrolní položkový 
rozpočet. Pro přidělení grantu byla vybrána jen okna v uliční fasádě.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - výměna oken, jen uliční část - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

884 689 838 906 5,46 

celkem 884 689 838 906 5,46 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 5 x A4 
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Číslo žádosti 106 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Milady Horákové č. orient. 80 č.p. 853 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Bubeneč č. parcelní: 594 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Bytový dům Molochov, Milady Horákové č.p. 853 - Obnova čelní fasády". 
Zpracovatel: Radek Hosnedl, datum - 1.9.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava uliční fasády - do ulice Milady Horákové včetně DPH 1 479 412 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen rozpočet vypadající jako položkový rozpočet, sestavený z velké části zbytečně z tzv. 
"R" položek. Podle popisu z příloh a podle závazného stanoviska OPP MHMP byl zpracován zcela 
nový kontrolní položkový rozpočet.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 286 445 1 289 954 -0,27 

celkem 1 286 445 1 289 954 -0,27 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  7 x A4 
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Číslo žádosti 107 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Milady Horákové č. orient. 72 č.p. 862 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Bubeneč č. parcelní: 590 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc vybrané hlavní části projektové dokumentace a stanoviska 
Hasičského ZS a Hygienické stanice hl. m. Prahy. 

Rozpočet - "72/862 - Milady Horákové - Modernizace výtahu a oprava veřejného interiéru". 
Zpracovatel: Viktor Stříž, datum - 8.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Výměna 7 ks šachetních dveří včetně zárubní modernizovaného 
výtahu, začištění a vymalování dotčených částí čelních a bočních 
zdí veřejného interiéru v 7 podlažích domu. 

včetně DPH 383 627 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím 2 položek kompletů a ceny speciální dodávky atypických dveří včetně zárubní.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna 7 ks šachetních dveří 
včetně zárubní modernizovaného výtahu - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

333 589 338 075 -1,33 

celkem 333 589 338 075 -1,33 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 108 

Údaje o objektu 

bývalá vodárna nádraží 

nádraží Bubny č. orient. -- č.p. -- 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Holešovice č. parcelní: 2422 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc stavební povolení a vybrané části projektové dokumentace. 

Rozpočet - "Vodárna Bubny - Oprava střechy". Zpracovatel: Karel Stejskal, datum - 2.8.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava střechy bez DPH 530 860 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen ne zcela systémový položkový rozpočet, který byl využit pro zpracování 
kontrolního položkového rozpočtu. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava střechy - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

530 860 581 371 -8,69 

celkem 530 860 581 371 -8,69 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  4 x A4 
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Číslo žádosti 109 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Haškova č. orient. 2 č.p. 1175 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Holešovice č. parcelní: 1735 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc odborné stanovisko ke stavu fasády a zápis z jednání s NPÚ. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády bytového domu RIVA - Haškova 1175/2, Praha 7". Zpracovatel: 
Jiří Večerník, datum - 2.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava uliční fasády bytového domu RIVA - Haškova 1175/2, 
Praha 7 

včetně DPH 1 927 120 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím 2 položek. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava střechy - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 675 757 1 674 423 0,08 

celkem 1 675 757 1 674 423 0,08 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  6 x A4 
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Číslo žádosti 110 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Janovského č. orient. 45 č.p. 921 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Holešovice č. parcelní: 1426 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc restaurátorský záměr a stavební dokumentace opravy fasády. 

Rozpočet - "Oprava fasády bytového domu, Janovského 921/45, Praha 7". Zpracovatel: Ing. 
Tomáš Petr, datum - 8.11.2016 a cenová nabídka "Restaurování portálu v Janovského ulici 921/45, 
Praha 7". Zpracovatel: MgA. Václav Štochl - akademický sochař a restaurátor, datum - 8.11.2016 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Kompletní oprava fasády bez truhlářských výplní a bez 
restaurování portálu 

včetně DPH 990 275 Kč 

Priorita č 2.       

Restaurování portálu včetně DPH 349 255 Kč 

Vlastní posouzení :                                                                                    

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím 2 položek. Náklady na lešení byly vypuštěny v celkové částce 25.000 Kč bez DPH 
vzhledem k tomu, že dle stanoviska odboru památkové péče MHMP je lešení již jednou započítáno v 
prioritě č. 1. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Kompletní oprava fasády bez 
truhlářských výplní - stavební práce a dodávky 
/ kontrolní rozpočet 

861 108 963 351 -10,61 

Priorita č. 2 - Restaurování portálu - 
restaurátorské práce / porovnání 

278 700 266 765 4,47 

celkem 1 139 808 1 230 116 -7,34 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován nižší.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací  6 x A4 
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Číslo žádosti 111 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Janovského č. orient. 32 č.p. 925 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Holešovice č. parcelní: 1431 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc průzkum barevnosti. 

Rozpočet - "Oprava uličních fasád domu č.p.925,k.ú.Holešovice, Janovského 32, Praha 7". 
Zpracovatel: ing. Petr Marek, datum - nedatováno. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava uličních fasád domu č.p.925, k.ú. Holešovice, 
Janovského 32, Praha 7 

včetně DPH 2 646 402 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet. 
Náklady na reklamní cedule byly vypuštěny v celkové částce 7.900 Kč bez DPH vzhledem k tomu, 
že nejsou v závazném stanovisku odboru památkové péče MHMP a nejsou památkově významné. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uličních fasád domu - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

2 293 320 2 178 408 5,28 

celkem 2 293 320 2 178 408 5,28 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.     

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací  5 x A4 
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Číslo žádosti 112 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Jirečkova  č. orient. 5 č.p. 1010 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Holešovice č. parcelní: 1848 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Výměna oken uliční fasády Jirečkova 5". Zpracovatel: Ing. Jiří Hrouda Kouřimská 
2347/24, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, datum - 31.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Výměna oken uliční fasády včetně DPH 1 116 840 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet ve 
stejném rozsahu (bez oplechování parapetů). 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna oken uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

971 165 1 076 813 -9,81 

celkem 971 165 1 076 813 -9,81 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.     

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 4 x A4 
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Číslo žádosti 114 

Údaje o objektu 

Bytový dům 

Pplk. Sochora č. orient. 38 č.p. 738 

Praha 7 PSČ  128 00 

Katastrální území: Holešovice č. parcelní: 1709 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě a navíc výběr z projektové dokumentace. 

Rozpočet - "Revitalizace uliční fasády Pplk. Sochora 738/38, Praha 7". Zpracovatel: Daniela 
Hadrabová - datum 9.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 2.       

Oprava fasády včetně DPH 1 294 975 Kč 

Vlastní posouzení: 

Byl předložen položkový rozpočet ve standardním SW. Zpravován byl kontrolní položkový 
rozpočet.                                                                                                                                             
Bylo zjištěno značné předražení nákladů na opravu fasády. Toto předražení je zapříčiněno jen 
jednou nesprávně oceněnou položkou a to v Dílu 6 - Úpravy povrchů, podlah a osazování výplní č. 
položky 622325605 - Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 40%. Problém 
je v tom, že oceňovaná fasáda není v deklarované složitosti, ale podle jejího charakteru ve složitosti 
"3". To představuje v jednotkové ceně za 1 m2 pohledové plochy fasády rozdíl mezi cenou 2.250 Kč 
a 892 Kč. Tato jediná položka pak způsobuje tak výrazné předražení, jako je patrné z následující 
tabulky.   

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava fasády - standardní 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

1 126 065 815 982 38,00 

celkem 1 126 065 815 982 38,00 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu NELZE považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v neakceptovatelném rozsahu.  
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Číslo žádosti 115 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Schnirchova č. orient. 2 č.p. 1256 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Holešovice č. parcelní: 1350 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc výkres fasád. 

Rozpočet - "Oprava uliční fasády domu, Schnirchova 2, Praha 7". Zpracovatel:  Trango s.r.o. Libor 
Daniš, datum - 9.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Rekonstrukce 2 uličních fasád bytového domu včetně výměny 
klempířských prvků a repase původních vlajkových stožárů 

včetně DPH 1 471 550 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Rekonstrukce 2 uličních fasád 
včetně výměny klempířských prvků a repase 
původních vlajkových stožárů - stavební práce 
a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 279 609 1 371 416 -6,69 

celkem 1 279 609 1 371 416 -6,69 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 116 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Šternberkova  č. orient. 19 č.p. 766 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Holešovice č. parcelní: 1338 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc stavební dokumentace, sondážní průzkum, barevnost, technologický 
postup apod.  

Rozpočet - "Praha 7 - Šternberkova 766 / 19 - výměna oken a oprava uliční fasády Oprava fasády 
bytového domu, Janovského 921/45, Praha 7 - 1 - oprava uliční fasády a 2 - výměna dřevěných 
oken". Zpracovatel: David Lácha, datum - 20.9.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava uliční fasády včetně renovace vstupních dveří do 
objektu 

včetně DPH 855 753 Kč 

Oprava uliční fasády je v obvyklém rozsahu. Renovace vstupních dveří do objektu 

Priorita č 2.       

Výměna vnějších okenních křídel a dřevěných špalet v uliční 
fasádě domu včetně klempířských a dalších souvisejících prací  

včetně DPH 673 838 Kč 

Vlastní posouzení : 

Celkově byly předloženy nekvalitní částečně i zmatečné podklady. První priorita byla posouzena 
novým kontrolním položkovým rozpočtem s výjimkou repase vchodových dveří, které podle 
provedeného porovnání mají předpokládané náklady v obvyklé výši. 2. priorita byla posouzena podle 
cenové nabídky na výměnu vnějších okenních křídel a dřevěných špalet včetně stavebních přípomocí 
formou kontrolního položkového rozpočtu. V žádosti je požadavek na grant jen na část nákladů. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

714 133 682 973 4,56 

Priorita č. 1 část - Renovace vstupních dveří 
do objektu - stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

30 000 30 000 0,00 
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Priorita č. 2 - Výměna vnějších okenních 
křídel a dřevěných špalet v uliční fasádě domu 
- stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 004 420 1 042 466 -3,65 

Priorita č. 2 - Výměna vnějších okenních 
křídel a dřevěných špalet v uliční fasádě domu 
- stavební přípomoce - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

79 487 72 930 8,99 

celkem 1 828 040 1 755 439 4,14 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.     

Příloha: 3 x kontrolní položkový rozpočet 13 x A4 
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Číslo žádosti 120 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Petra Slezáka č. orient. 4 č.p. 547 

Praha 8 PSČ  186 00 

Katastrální území : Karlín č. parcelní: 534 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Rekonstrukce uliční fasády - Petra Slezáka 547/4, Praha- Karlín". Zpracovatel: Soňa 
Lesseová, datum - 12.2.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava uliční fasády včetně DPH 655 354 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
vypuštěním nesystémových položek. Náklady na zábor pozemků byly vypuštěny v celkové částce 
28.407 Kč bez DPH v souladu se "Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.   

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava uliční fasády - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

541 466 520 301 4,07 

celkem 541 466 520 301 4,07 

Závěrečný výrok : 
Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 

identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.     
Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován nižší.  

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet   5 x A4 
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Číslo žádosti 121 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Pobřežní č. orient. 2 č.p. 380 

Praha 8 PSČ  186 00 

Katastrální území : Karlín č. parcelní: 222 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc odborný posudek stávajících špaletových oken, průzkum a návrh 
barevnosti a projektová dokumentace. 

Rozpočet - "POBŘEŽNÍ 380/2 - VÝMĚNA ŠPALETOVÝCH OKEN ULIČNÍ ÚROVEŇ". 
Zpracovatel: M. Kubíček, datum 04.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Výměna špaletových oken - uliční úroveň včetně DPH 2 444 138 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet 
totožného rozsahu.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna špaletových oken - 
uliční úroveň - stavební práce a dodávky / 
kontrolní rozpočet 

2 125 337 2 021 520 5,14 

celkem 2 125 337 2 021 520 5,14 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.      

    Příloha : Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 122 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Sokolovská č. orient. 97 č.p. 86 

Praha 8 PSČ  170 00 

Katastrální území : Karlín č. parcelní: 476 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc odborný posudek oken. 

Rozpočet - "Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů - Sokolovská 86/97, Praha 8". 
Zpracovatel: Ing. Jan Biel, datum - 3.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Výměna a úprava stavebních otvorů: 
- výměna oken v havarijním stavu v uliční fasádě (mimo 
výkladce) za repliky špaletových oken včetně opravy 
keramických parapetů a ostění oken 
- výměna ocelových nepůvodních vstupních dveří za nové 
dřevěné dle původních plánů 
- výměna oken dvorní fasády za dřevěná jednoduchá okna - 
pohledové repliky 
- úprava dveří lodžií na podestách schodiště 

včetně DPH 5 378 442 Kč 

Grant je navržen jen na část priority č. 1 a to: - výměna oken v havarijním stavu v uliční fasádě 
(mimo výkladce) za repliky špaletových oken včetně opravy keramických parapetů a ostění oken, v 
částce včetně DPH 3.172.391 Kč. 

Vlastní posouzení : 

Předložen položkový rozpočet a nabídkou dodávky oken. Opravy keramických obkladů z dodávky 
keramických tvarovek na objednávku byly posouzeny porovnávací metodou. Pro ostatní práce byl 
zpracován kontrolní položkový rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - výměna oken v 
havarijním stavu v uliční fasádě (mimo 
výkladce) za repliky špaletových oken - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

2 589 498 2 382 560 8,69 

Priorita č. 1 část - opravy keramických 
parapetů a ostění oken - speciální stavební 
práce a dodávky / porovnání 

169 103 168 549 0,33 
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celkem 2 758 601 2 551 109 8,13 

Závěrečný výrok : 

"Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.     

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 7 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I I 

I 
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Číslo žádosti 124 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Hradešínská č. orient. 6 č.p. 1542 

Praha 10 PSČ  186 00 

Katastrální území : Vinohrady č. parcelní: 3168/1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc výkres s rozměry oken. 

Rozpočet - "Položkový rozpočet - nátěr vchodových domovních a balkónových dveří, špaletových 
a jednodílných oken - Kotěrova vila, Hradešínská 1542/6, Praha 10". Zpracovatel: Pavel Zrůbecký, 
datum 25.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Obnova nátěru a kytu špaletových oken a dveří (vstupních a 
balkónových) ve fasádách 

včetně DPH 274 672 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byla předložena cenová nabídka, podle které bylo možné zpracovat kontrolní položkový rozpočet. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Obnova nátěru a kytu 
špaletových oken a dveří - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

238 846 231 538 3,16 

celkem 238 846 231 538 3,16 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.     

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet 3 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Číslo žádosti 128 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Ruská č. orient. 74 č.p. 707 

Praha 10 PSČ  101 00 

Katastrální území : Vršovice č. parcelní: 732 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Praha, Ruská 707_74". Zpracovatel: Michal Válek, datum - 4.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Oprava fasády na severním průčelí včetně DPH 566 943 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen velmi nesystémový rozpočet bez vazeb mezi položkami. Byl zpracován zcela nový 
kontrolní položkový rozpočet stejného rozsahu s převzetím 4 nedostatečně určenými položkami. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Oprava fasády na severním 
průčelí - stavební práce a dodávky / kontrolní 
rozpočet 

492 994 534 043 -7,69 

celkem 492 994 534 043 -7,69 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.      

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet  7 x A4 
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Číslo žádosti 129 

Údaje o objektu 

bytový dům     

Tolstého č. orient. 22 č.p. 722 

Praha 10 PSČ  101 00 

Katastrální území : Vršovice č. parcelní: 762/1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. Navíc projektová dokumentace oken. 

Rozpočet - "Výměna a repase špaletových oken bytového domu - Bytový dům, Tolstého 22, Praha 
10". Zpracovatel: Lubor Hyška. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č 1.       

Výměna 16 oken v uliční fasádě, výměna 12 oken do 
parkového vnitrobloku. 

včetně DPH 1 912 611 Kč  

Pro grant byla schválena jen výměna 16 oken v uliční fasádě v nákladu 1.092.921 Kč včetně DPH. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, podle kterého byl zpracován kontrolní položkový rozpočet.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - Výměna 16 oken v uliční 
fasádě - stavební práce a dodávky / kontrolní 
rozpočet 

950 366 884 189 7,48 

celkem 950 366 884 189 7,48 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.      

Příloha: Kontrolní položkový rozpočet   4 x A4 
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3. Závěr 
 

3.1. Rekapitulace posouzení a výrok k jednotlivým žádostem   
 
Předmětem posouzení bylo celkem 34 objednatelem vybraných objektů. Ve 34 případech bylo 
konstatováno, že se jedná o cenu obvyklou. Pouze u grantu č. 114 – Oprava fasády - Pplk. 
Sochora 738/38, Praha 7, bylo konstatováno, že se deklarovanou cenu nelze považovat za 
cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je identifikován vyšší, v neakceptovatelném 
rozsahu.    
 
Výrok k jednotlivým žádostem vychází z obecné metodiky užité pro tento posudek a ze 
souhrnného posouzení jednotlivých žádostí tak, jak je uvedeno v předchozí části posudku. 
 
  
Výrok obsahuje následující souborná výsledková tabulka: 
 

čí
sl

o 
gr

an
tu

 

adresa předmět grantu 
Závěrečný 

výrok o 
ceně 

Výsledek 
posouzení  

071 Bělehradská 
306/53 Vinohrady 

obnova (restaurování) nástěnné a nástropní 
malby včetně sloupů ve veřejném prostoru 
činžovního domu  

cena 
obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

072 Bělehradská 
461/26 Vinohrady 

výměna dřevěných špaletových oken v uliční 
fasádě objektu v 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP  

cena 
obvyklá 

nižší 

074 Jugoslávská 675/3 
Vinohrady 

výměna oken uliční fasády cena 
obvyklá 

nižší 

077 Vratislavova 32/4 
Vyšehrad 

1. Priorita: oprava fasády bez truhlářských 
výplní 
. 

cena 
obvyklá 

nižší 

080 Sladkovského 
náměstí 312/2 
Žižkov 

1. priorita: oprava uliční fasády včetně výměna 
klempířských prvků, 
 2. priorita: výměna vstupních dveří do 
komerčních prostor, výměna výkladců a repase 
hlavních vstupních dveří 

cena 
obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 

081 Sudoměřská  
1897/1 Žižkov 

oprava (výměna) oken 
cena 

obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

082 Bělehradská 238/9 
Nusle 

2. priorita: oprava uliční fasády 
 cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
083 Svatoslavova  

344/39 Nusle 
oprava uliční fasády včetně klempířských 
prvků 

cena 
obvyklá 

nižší 

084 Plaská 589/11 
Malá Strana 

oprava a nátěr uliční fasády 
cena 

obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

085 Holečkova 370/51 
Smíchov 

rekonstrukce fasády včetně zdobných 
štukatérských prvků 

cena 
obvyklá 

nižší 
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088 Lidická 884/6 
Smíchov 

1. priorita: renovace uliční fasády 
cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
089 Malátova 509/4 

Smíchov 
oprava uliční fasády včetně repase vnější 
strany oken cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
091 Mozartova 942/10 

Smíchov 
oprava uliční fasády, výměna klempířských 
prvků, antigraffiti nátěr. 

cena 
obvyklá 

nižší 

092 Na Březince 
1368/5 Smíchov 

oprava uliční fasády - rehabilitace povrchů 
původních omítek. cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
094 Staropramenná; 

Svornosti; 
Vltavská 853/2; 
15 Smíchov 

1. priorita: oprava severní a západní fasády 
včetně oplechování. cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 

096 K Brance 11/19e 
Stodůlky 

oprava fasády 
cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
097 Českomalínská 

527/11 Bubeneč 
oprava fasády (bez zámečnických prvků) cena 

obvyklá 
nižší 

100 Jaselská 289/31 
Dejvice 

výměna oken - jen uliční část  
cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
106 Milady Horákové 

853/80 Bubeneč 
oprava uliční fasády - do ulice Milady 
Horákové 

cena 
obvyklá 

nižší 

107 Milady Horákové 
862/72 Bubeneč 

výměna 7 ks šachetních dveří výtahu,  
vymalování zdí veřejného interiéru v 7 
podlažích domu. 

cena 
obvyklá 

nižší 

108 Argentinská, 
Bubenská, 
Železničářů 
Holešovice 

oprava střechy -  nádraží Bubny. 
cena 

obvyklá 
nižší 

109 Haškova 1175/2 
Holešovice 

oprava uliční fasády bytového domu RIVA 
cena 

obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

110 Janovského 
921/45 Holešovice 

1. priorita: kompletní oprava fasády bez 
truhlářských výplní a bez restaurování portálu 
 2. priorita: restaurování portálu. 

cena 
obvyklá 

nižší 

111 Janovského 
925/32 Holešovice 

oprava uličních fasád domu 
cena 

obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 
112 Jirečkova  1010/5 

Holešovice 
1. priorita: výměna oken uliční fasády 
. 

cena 
obvyklá 

nižší 

114 Pplk. Sochora 
738/38 Holešovice 

2. priorita: oprava fasády. CENA 
NENÍ 

OBVYKLÁ  

vyšší, 
neakceptovaná 

odchylka  
115 Schnirchova 

1256/2 Holešovice 
Rekonstrukce 2 uličních fasád bytového domu 
vč. klempířských prvků a repase vlajkových 
stožárů. 

cena 
obvyklá 

nižší 
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116 Sternberkova 1. priorita: oprava ulicni fasady vc. vstupnich 
766/19 Holesovice dveri, 2. priorita: rymena vnejsich okennich 

kfidel a drevenych spalet v ulicni fasade domu 
vc. souvisejicich praci. 

120 Petra Slezika Oprava ulicni fasady. 
547/4 Karlin 

121 Pobremi 380/2 V)fmena spaletov)fch oken - ulicni 6roveii 
Karlin 

-
122 Sokolovska 86/97 1. priorita: rymena a uprava stavebnich otvoru 

Karlin - vy-mena oken v havarijnim stavu v ulicni 
fasade (mimo rykladce) za repliky spaletovych 
oken vcetne opravy keramick)fcb parapetii a 
osteni oken 

124 Hradesinska obnova nateru a kytu spaletorych oken a dveri 
1542/6 Vinohrady (vstupnicb a balk6nov)fch) ve fasidach 

128 Ruska 707/74 oprava fasady na severnim pruceli 
Vrsovice 

129 Tolsteho 722/22 vymena 16 oken v ulicni fasade 
Vrsovice 

V Cemosicich, 10.4.2017 

Ing. Arch. Vladimir Soukenik 
Moravska 1 779 
252 28 Cemosice 

cena 
vyssi, 

obvykla 
akceptovana 

odchylka 

vyssi, 
cena 

akceptovana 
obvykla 

odchylka 

vyssi, 
cena 

akceptovana 
obvykla 

odchylka 

vyssi, 
cena 

akceptovana 
obvykla 

odchylka 

vyssi, 
cena 

akceptovana 
obvykla 

odchylka 

cena 
niZsi 

obvykla 
cena 

nizsi 
obvykla 
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4. Znalecka dolozka 

Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajskeho soudu v 
Ceskych Budejovicich ze dne 27.6.1977 pod c.j.Spr 1179/77 z oboru ekonomika, odvetvi 
ceny a odhady, zvl. specializace pro odhady nemovitosti. 

Znalecky posudek byl zapsan pod pof. c. 1939- 29- 2017 znaleckeho deniku. 

Znalecne a mihradu mikladu·uctuji dokladem c. 1939292017. 

5. Seznam priloh 

Pfilohy v celkovem poctu 196lism A4 jsou uvedeny v samostatnem svazku , B". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znalecké posudky – posouzení stavebních a restaurátorských 
prací objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností – 

celkem 24 žádostí o grant nemovitých věcí 
 
 
 
 
 
 

pro tištěnou verzi doloženy na DVD 



ZNALECKY POSUDEK 
c. 1937 - 27- 2017- A 

o rysi nakladu stavebnicb a restaunitorslcycb praci na 24 cirkevnicb objektecb v 
k.u. Hradcany, Mala Strana, Stare Mesto, Nove Mesto, Vinohrady, Ziikov, 
Smicbov, Holesovice, Cakovice, Prosek, Vinor, Vr8ovice, Reporyje, Petrovice, 
Repy a Ubrineves, hlavni mesto Praba v souvislosti s poskytovanim grantu 
vlastnikum pamatkove ryznamnych staveb a objektu 

Objednatel posudku: 

Ucel posudku: 

Magistnit hl. m. Prahy 
odbor pamatkove pece 
Jungmannova 35 
111 21 Praha 1 

Zjisteni obvyklych cen provedenych Ci navrzenych 
stavebnich a restaunitorsky-ch praci a dodavek 

Die zakona c. 15111997 Sb., o oceiiovani majetku ve zneni zakonu c. 12112000 Sb., c. 237/2004 
Sb., c. 257/2004 Sb., c. 296/2007 Sb., c. 188/2011 Sb., c. 350/2012 Sb., c. 303/2013 Sb., c. 
340/2013 Sb., c. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb., a vyhlasky MF CR c. 44112013 Sb. ve zneni 
vyhhiSky c. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 20.11.2016 posudek vypracoval: 

Ing. Arch. Vladimir Soukenik 
Moravska 1779 
252 28 Cemosice 

Posudek obsahuje vcetne titulniho listu 44 stran textu a 112 stran pnloh v samostatnem svazku B. 
Objednateli se predava ve 2 vyhotovenich. 

V Cemosicich 26.3.2017 
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1. Nález 

1.1.  Znalecký úkol 
 
Ověřit výši nákladů stavebních a restaurátorských prací na vybraných stavbách a objektech v 
souvislosti s poskytováním grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově chráněných objektů v roce 
2017. Provést souhrnné posouzení předložených rozpočtů s důrazem na odhalení konkrétních 
nesouladů s cenami obvyklými, zejména v případech, kdy bylo zjištěno neoprávněné nadhodnocení. 
 
 

1.2. Informace o nemovitosti 
 
Název nemovitosti:  rekonstrukce památkových objektů 
Adresa nemovitosti:  Praha 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Katastrální území:   Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Vinohrady, Žižkov, 

Smíchov, Holešovice, Čakovice, Prosek, Vinoř, Vršovice, Řeporyje, Petrovice, 
Řepy a Uhříněves.  

 
 

1.3. Prohlídka nemovitostí 
 
Prohlídky nemovitostí byly provedeny ve dnech 6.3.2017 až 24.3.2017 za přítomnosti znalce. 
 
 

1.4. Podklady pro vypracování posudku 
 
* Kompletní žádosti o poskytnutí grantů včetně všech předepsaných či navíc připojených příloh. 
  
* Rozpočty či propočty předložené žadateli o granty spolu s další dokumentací specifikující 
předmět. Podrobný výčet je uveden u každé žádosti v dalším textu. 
 
* Fotodokumentace prací podle jednotlivých žádostí. 
 
* Rámcová smlouva o vypracování znaleckých posudků, č.j. INO/80/02/000363/2015 ze dne 
5.2.2015. 
 
* Objednávka č.j. S-MHMP/336992/2017, číslo 2/2017 ze dne 6.3.2017 podle uvedené smlouvy. 
 
* Upřesnění technických a rozměrových parametrů uváděných v žádostech.   
 
* Zjištění na místě.   
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1.5. Vlastnické a evidenční údaje 
 
Předmětem tohoto posudku nebylo zkoumání vlastnických údajů o nemovitostech, na které jsou 
podávány žádosti o grant. 
 

1.6. Dokumentace a skutečnost 
 
Pro zpracování tohoto posudku byla předložena úplná část dokumentace žádosti o grant, která 
souvisí s předmětem tohoto posudku. V této dokumentaci však zpravidla chybí stavební výkresy a 
příslušné technické zprávy. Některé údaje byly pak doplněny při místních šetřeních, nebo 
doplňujícími podklady, které poskytli žadatelé o grant, nebo jejich dodavatelé.  
 
 

1.7. Celkový popis nemovitosti 
 
Předmětem tohoto posudku je ověření výše nákladů stavebních a restaurátorských prací v 
souvislosti s poskytováním grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově chráněných objektů. Jedná se 
o granty pro rok 2017.  
 
Posuzováno je v této etapě, týkající se církevních objektů, celkem 24 objektů na území hl. m. Prahy, 
které k posouzení vybral objednatel. 
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2. Posudek 

2.1. metodika 
Podle definovaného znaleckého úkolu se jedná o souhrnné posouzení předložených rozpočtů s 
důrazem na odhalení konkrétních nesouladů s cenami obvyklými, zejména v případech, kdy bylo 
zjištěno neoprávněné nadhodnocení. Definice obvyklé ceny je v tomto případě použita identicky 
podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění: 
 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena 
při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují 
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby.  

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 
vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 
vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.  

     
Pro úplné komplexní posouzení nebyla předložena potřebná dokumentace. V předložené 
dokumentaci jsou v některých případech řádné „položkové” rozpočty, často však se jedná jen o 
propočty či odhady. Obvykle chybí stavební výkresy a příslušné technické zprávy. Proto je 
posuzován pouze orientačně soulad s uvedenými celkovými rozměry, kapacitami apod. Nikoli tedy 
soulad výměr u jednotlivých položek předložených rozpočtů.  
 
Toto posouzení vychází z předpokladu, že rozsah měrných jednotek uvedených v jednotlivých 
rozpočtech a propočtech odpovídá skutečně provedeným či navrženým pracím. 
 
Proto je v rámci tohoto posouzení hlavní důraz kladem na to, zda jsou uváděné jednotkové ceny 
obvyklé.  
 
Způsob posouzení předložených rozpočtů, propočtů či jen odhadů ceny odpovídá zobecněnému 
odhadu cen stavebních prací a dodávek a restaurátorských prací v cenové úrovni II. pololetí 2016 
(cenová úroveň odpovídá době předkládání žádostí).  
 
V případě rozpočtů jsou provedeny kontroly s užitím software BUILDpower společnosti RTS, a.s., 
případně KROS plus společnosti URS PRAHA, a.s, Zemské právo č. 5, Praha 10. Rozpočtové ceny 
v jednotlivých softwarových aplikacích jsou stanoveny pro standardní stavební práce a dodávky. 
Výjimku tvoří jen tzv. "R" položky, které jsou tvořeny rozpočtářem, neboť nejsou obsaženy v 
rozpočtářských SW. 
 
Stavební práce na památkově chráněných objektech jsou zpravidla časově i cenově náročnější a 
proto je v praxi ustáleno užívání přirážky na ceny podle software až ve výši až 12 %. Užití či neužití 
této přirážky je u každého jednotlivého kontrolního rozpočtu uvedeno. 
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V případě propočtů a odhadů je kontrola provedena na základě objemových a plošných ukazatelů 
vycházejících ze čtyř pramenů:  
 
● z ukazatelů vydávaných společnostmi URS PRAHA, a.s. a RTS, a.s  
● z ukazatelů archivovaných zpracovatelem na základě vypracovaných odbytových rozpočtů a 
odborných odhadů podobných projektů, 
● z ukazatelů vycházejících z výsledků závěrečného vyúčtování již realizovaných staveb 
obdobného charakteru, 
● z nabídkových cen specializovaných firem. 
 
Ve výsledných cenách je započtena položka ORN (ostatní rozpočtové náklady nebo také VRN – 
vedlejší rozpočtové náklady), vyjadřující náklady například na vybudování zařízení staveniště, 
provozní vlivy a obdobné položky s výstavbou spojené. Tyto náklady lze stanovit buď individuální 
kalkulací, nebo procentuálně, ve všech kontrolních položkových rozpočtech byly vyjádřeny 
procentuálně a zahrnuty jako součást nákladů.  
 
Pro posouzení cen prací uměleckořemeslného a restaurátorského charakteru je převážně použita 
porovnávací metoda, která se opírá o průzkum nabídkových cen specializovaných firem a osob. 
 
Výsledná zjištění odpovídají svým charakterem odbornému odhadu a to jen s určitou mírou 
přesnosti. Praxe je v tomto smyslu ustálena na tom, že rozdíl + či – ve výši do 10% je považován za 
přijatelnou toleranci. Navíc, jak již bylo uvedeno, nebyla předložena potřebná dokumentace pro 
úplné komplexní posouzení cen stavebních a restaurátorských prací a dodávek. 
 
 
Ocenění je dále provedeno v souladu s materiálem „Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017“ (Příloha k usnesením Rady HMP ze dne 
27. 6. 2017), zejména:  
 
článek I. Úvodní ustanovení, odst. 1., kde se říká, že „Účelem grantového programu v oblasti 
památkové péče je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů které 
jsou:  
 
a) nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),  
 
b) nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na 
území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně),  
 
c) nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze,  
 
d) movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) 
 
článek I. Úvodní ustanovení, odst. 2. 
Grant nelze poskytnout na: 
 
a) modernizaci objektů, jako jsou zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, 
silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody, kanalizace, nástavby a vestavby, přístavby, 
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zateplení objektu, ostatní náklady blíže nespecifikované, položku rozpočtu - rezerva, náklady, které 
přímo nesouvisejí se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů,  
 
b) pořízení průzkumu a záměru (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického apod.), 
projektové dokumentace a restaurátorské zprávy,  
 
c) inženýrskou činnost, výkon stavebního / autorského dozoru, úhradu správních poplatků, výdaje 
na publicitu. 

 

Při posuzování jsou akceptována stanoviska objednatele posudku z hledisek souladu se závaznými 
stanovisky či rozhodnutími odboru památkové péče MHMP a také z hlediska, je-li či není některá 
část prací na objektu památkově významná.   

  

2.2. Posouzení jednotlivých rozpočtů 
 
Posouzení je provedeno jednotlivě pro každý předmět (prioritu), či jeho část, v žádosti o grant. 
Identifikace jednotlivých žádostí je převzata z předložené dokumentace objednatele posudku. 
Sumarizace výsledků posouzení je provedena tabulkovou formou s tím, že ke každé posuzované 
žádosti o grant je vypracována jedna tabulka. 
 
Samostatně zpracované kontrolní rozpočty, propočty či porovnání cen, které jsou přílohou tohoto 
posudku, jsou v samostatném svazku „B“.  
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Číslo žádosti 001 C   

Údaje o objektu 

Loreta Praha 

Loretánské 
náměstí 

č. orient. 7 č. p. 100 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území : Hradčany č. parcelní: 181 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorské záměry na truhlářské prvky a na zlacení a výkresy 
pohledů pro obě priority.  

Rozpočet - "Rehabilitace obvodového pláště a střechy Pražské Lorety - boky+nároží", "práce a 
prvky, kovářské, klempířské a truhlářské, - "Rehabilitace obvodového pláště a střechy Pražské Lorety 
- Spojovací mostek" - práce a prvky stavební, klempířské, truhlářské, štukatérské, kamenické a 
zámečnické, Zpracoval: AV 19, s.r.o., Ing. Arch Michal Ibl (ČKAIT 00369), datum - 8.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Loreta - rehabilitace hlavního průčelí - spojovací mostek včetně DPH 1 737 637 Kč 

Jedná se o pokračování rehabilitace hlavního průčelí, která obsahuje stavební, štukatérské, 
kamenické, klempířské, zámečnické a truhlářské prvky. 

Priorita č. 2.       

Loreta - rehabilitace hlavního průčelí - boční rizality (kovářské, 
pasířské, zlatnické, klempířské, truhlářské práce a prvky) 

včetně DPH 1 352 611 Kč 

Jedná se o pokračování rehabilitace hlavního průčelí - bočních rizalitů, která obsahuje výše 
uvedené práce a prvky. 

Vlastní posouzení : 

Byly předloženy položkové soupisy prací s identifikací rozsahu jednotlivých restaurátorských 
zásahů. Prezentovány byly v matrici rozpočtářského SW. Na práce stavebního charakteru byly 
zpracovány zcela nové kontrolní položkové rozpočty s převzetím některých položek. Práce 
restaurátorského charakteru bylo možné posoudit metodou porovnání.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - část práce stavební, 
klempířské prvky a truhlářské prvky - stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

643 447 686 855 -6,32 
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Priorita č. 1 - část práce štukatérské, 
kamenické a zámečnické - restaurátorské a 
speciální stavební práce a dodávky / porovnání 

792 617 796 101 -0,44 

Priorita č. 2 - část práce klempířské - 
stavební práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

106 338 119 476 -11,00 

Priorita č. 2 - část práce zámečnické, 
kovářské, pasířské, zlatnické a prvky a práce 
truhlářské včetně restaurování vitráží - 
restaurátorské a speciální stavební práce / 
porovnání 

1 011 522 971 756 4,09 

celkem 2 553 924 2 574 189 -0,79 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha : 2 x  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 11 x A4 
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Číslo žádosti 002 C   

Údaje o objektu 

Dům u Černého Lva 

Lázeňská č. orient. 4 č. p.  287 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území : Malá Strana č. parcelní: 241, 246 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc situace projektová dokumentace polohy jednotlivých oken a jejich 
podrobné výkresy. 

Rozpočet - "OBNOVA VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ", Zpracovatel: Jiří Sedláček, datum - 
10/2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Obnova výplní okenních otvorů, Lázeňská čp. 287 bez DPH 4 061 501 Kč 

Stávající novodobá okna jsou již dožilá. Navržena je repase vnitřních křídel a výměna vnějších 
křídel za nová. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet členěný samostatně po jednotlivých podlažích. Zpracován byl 
kontrolní položkový rozpočet s převzetím výměr pro přípomoce. Obnovu vlastních výplní okenních 
otvorů bylo možné kontrolovat jen metodou porovnání a to zejména s ohledem na individuální 
přístupy u všech oken. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - část přípomoce - obnova 
výplní okenních otvorů -  - standardní stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

692 139 698 782 -0,95 

Priorita č. 1 - část vlastní okna - obnova 
výplní okenních otvorů - speciální stavební 
práce a dodávky / porovnání 

3 369 362 3 228 533 4,36 

celkem 4 061 501 3 927 315 3,42 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v akceptovatelném rozsahu.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 10 x A4 
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Číslo žádosti 003 C   

Údaje o objektu 

kostel sv. Karla Boromejského 

Vlašská  č. orient. -- č. p.  -- 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území : Malá Strana č. parcelní: 971 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě a navíc restaurátorský záměr 

Cenová nabídka na restaurování sochařské výzdoby průčelí kostela sv. Karla Boromejského - 
zpracovatel Kateřina Amortová, datum 10.11.2016, Ochrana soch na kostele Sv. Karla Boromejského 
zasíťováním, zpracovatel Petr Holub, Zdonínská 1848, Nymburk 28802, datum 1.11.2016 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Restaurování soch v průčelí kostela sv. Karla Boromejského. včetně DPH 261 500 Kč 

Restaurování soch v průčelí kostela sv. Karla Boromejského se týká 3 soch (sv. Josefa, sv. 
Šebestiána a sv. Rocha) v rozsahu dle restaurátorského záměru.  

Priorita č. 3.       

Zasíťování soch - ochrana proti ptákům. včetně DPH 4 343 Kč 

Vlastní posouzení : 

Byly předloženy dostatečně podrobné soupisy prací. Pro obě priority bylo možné provést kontrolu 
metodou porovnání.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - restaurování 3 soch v průčelí 
kostela sv. Karla Boromejského - 
restaurátorské práce / porovnání 

268 500 261 300 2,76 

Priorita č. 3 - zasíťování soch - ochrana 
proti ptákům - speciální stavební práce / 
porovnání 

4 343 4 343 0,00 

celkem 272 843 265 643 2,71 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha :  Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 004 C   

Údaje o objektu 
Nemocnice milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského 

 
Vlašská  

č. 
orient. 
38 

č. p.  337 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území : Malá Strana č. parcelní: 976 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě a navíc základní průzkum ohradních zdí z hlediska vlhkosti, koncepční 
řešení sanace a situační plán. 

Rekonstrukce obvodové zdi areálu Nemocnice MSKB - 1. etapa, zpracovatel: Questima, s.r.o. - 
09/2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava obvodové zdi areálu Nemocnice MSKB - 1.etapa včetně DPH 2 333 362 Kč 

Jedná se o velmi náročnou opravu ohradní zdi, která kromě standardních stavebních prací 
odpovídajících ohradní zdi, obsahují práce využití lešení, truhlářské práce a kamenické a zámečnické 
výrobky. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet s některými nesrozumitelnými položkami. Byl zpracován zcela 
nový položkový kontrolní rozpočet s převzetím 4 položek.  Náklady na restaurátorský záměr byly 
vypuštěny v celkové částce 25.000 Kč bez DPH v souladu se "Zásadami pro poskytování grantů pro 
rok 2017", čl. I. bod 2. a dále na truhlářské práce v částce 46.844, na které není závazné stanovisko 
odboru památkové péče.   

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - oprava ohradní obvodové zdi 
areálu Nemocnice MSKB - standardní stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

1 779 216 1 739 341 2,29 

Priorita č. 1 - oprava ohradní obvodové zdi 
areálu Nemocnice MSKB - konstrukce 
zámečnické a kamenické výrobky - speciální 
stavební práce a dodávky a restaurátorské 
práce / porovnání 

77 338 77 338 0,00 

celkem 1 856 554 1 816 679 2,19 
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Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 7 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Číslo žádosti 005 C   

Údaje o objektu 

Husův dům 

Jungmannova č. orient. 9 č. p.  22 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území : Malá Strana č. parcelní: 241, 246 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc projektová dokumentace - pohled uliční s vyznačením polohy 
jednotlivých oken a jejich podrobné výkresy a restaurátorský záměr. 

Rozpočet - Repase oken a dveří objektu Jungmannova 9, Praha 1 - Nové Město -  PRIORITA I - 
uliční fasáda, Zpracovatel: Hana Pejšová, datum - 1.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Repasování oken v celém objektu ( uliční i dvorní fasáda) včetně DPH 2 675 540 Kč 

Priorita č. 1. - vybraná část       

Repasování oken v uliční fasádě včetně DPH 499 555 Kč 

repasování oken je, vzhledem k jejich stavu, navrženo formou truhlářské opravy. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen rozpočet zpracovaný formou oceněného soupisu prací. Podle specifikace 
jednotlivých oken ve stavební dokumentaci byla zpracována kontrola formou porovnání. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - výměna 26 oken ve 3. patře 
západního křídla - standardní stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

412 855 409 204 0,89 

celkem 412 855 409 204 0,89 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha :  Porovnání skupin cen prací  1 x A4 
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Číslo žádosti 006 C   

Údaje o objektu 

Kostel sv. Michal 

V Jirchářích/Opatovická č. p.   -- 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 866 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský záměr. 

Rozpočet - Výmalba interiéru kostela Sv. Michala V Jirchářích, Praha 1, zpracovatel: Hana 
Pejšová, datum - 15.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Výmalba interiéru kostela, úprava kamenných žeber a obnova 
omítek na masivních kamenných sloupech 

zhotovitel není 
plátcem DPH 

1 643 788 Kč 

Restaurování bude obsahovat kompletní výmalbu stěn a stropu, opravy omítek a dřevěných prvků, 
opravy povrchů dvou kamenných sloupů a čištění a opravy zlacení řezeb a lišt. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen rádný položkový rozpočet. Celý rozsah prací, s výjimkou dvou položek 
restaurátorského charakteru, bylo možné prověřit kontrolním položkovým rozpočtem. Práce spojené 
s natažením dvou sloupů jemným vápenným štukem s příměsí mramorové moučky a s výmalbou 
vápenných tónovacích maleb dvojnásobné se začištěním ( restaurátorským způsobem) bylo možné 
posoudit metodou porovnání.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - část - standardní stavební 
práce a dodávky / kontrolní rozpočet 

785 350 758 490 3,54 

Priorita č. 1 - část - Výmalba interiéru 
kostela, úprava kamenných žeber a obnova 
omítek na masivních kamenných sloupech - 
speciální restaurátorské práce / porovnání 

573 152 592 589 -3,28 

celkem 1 358 502 1 351 079 0,55 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 10 x A4 
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Číslo žádosti 007 C   

Údaje o objektu 

Fara u kostela sv. Vojtěcha Praha - Nové Město 

Pštrossova č. orient. 17 č. p.  214 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 999 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 
Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 

žádost v digitální formě. Navíc byl předložen rozšířený restaurátorský průzkum a restaurátorská 
zpráva. 

Cenová nabídka "Restaurování nástropní malby ve vstupním sálu prostoru schodiště - II. etapa", 
Zpracovatel:  Mgr. Miroslav Koželuh, akademický malíř a restaurátor, datum 4.10.2016. Rozpočet na 
lešení. Zpracovatel: Arcibiskupství pražské. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Restaurování stropních maleb v prostoru fary u kostela sv. 
Vojtěcha, havarijní stav 

včetně DPH 1 489 014 Kč 

Jedná se o další etapu prací restaurování stropních a nástěnných maleb ve vestibulu, na schodištích 
a přilehlých saloncích. 

Vlastní posouzení : 

Předloženy byly 2 soupisy prací. Pro restaurátorské práce s podrobným členěním jednotlivých 
kroků. Pro lešení obsahoval soupis nedostatečné údaje. Celý rozsah restaurátorských prací byl 
posouzen metodou porovnání, lešení kontrolním rozpočtem. Využit byl rovněž z roku 2016 rozšířený 
restaurátorský průzkum a restaurátorská zpráva. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Restaurování stropních 
maleb v prostoru fary u kostela sv. Vojtěcha - 
speciální restaurátorské práce / porovnání 

1 183 070 1 161 190 1,88 

Priorita č. 1 část - lešení - stavební práce / 
kontrolní rozpočet 

106 185 52 120 103,73 

celkem 1 289 255 1 213 310 6,26 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v akceptovatelném rozsahu.  

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet a Porovnání skupin cen prací 4 x A4 
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Číslo žádosti 009 C   

Údaje o objektu 

kostel Matky Boží před Týnem 

Staroměstské 
náměstí 

č. orient. -- č. p. -- 

Praha 1 PSČ  110 00 

Katastrální území : Staré Město č. parcelní: 623 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc plánek "Uvažovaný rozsah prací, 2. etapa 2017 - půdorys Týn" 

Rozpočet -  "TÝNSKÝ CHRÁM - OPRAVA KROVU A STŘECHY -  HLAVNÍ LODI. 
Zpracovatel:  Papšík David, datum - 8.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava krovu a střechy hlavní lodi kostela - 2. etapa včetně DPH 4 224 619 Kč 

Práce navazuje na akci "Oprava krovu a střechy hlavní lodi kostela - 1.etapa" na kterou byl 
poskytnut grant Ministerstva kultury ČR. Prováděny budou speciální práce tesařské, dále standardní 
stavební práce klempířské a pokrývačské - prejzová krytina. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, pro který byl zpracován kontrolní položkový rozpočet a s 
vyčleněním speciálních konstrukcí tesařských a kovářských a dále prací umělecko-řemeslných. Tyto 
práce byly posouzeny metodou porovnání.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1, část - oprava krovu a střechy - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

2 651 860 2 592 220 2,30 

Priorita č. 1, část - oprava krovu a střechy - 
speciální tesařské, kovářské a umělecko-
řemeslné práce / porovnání 

839 561 825 683 1,68 

celkem 3 491 421 3 417 903 2,15 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 10 x A4 
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Číslo žádosti 010 C   

Údaje o objektu 

kostel sv. Štěpána 

Štěpánská č. orient. -- č. p.    -- 

Praha 2 PSČ  120 00 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 2144 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský záměr. 

Rozpočet ke smlouvě o dílo - "Kostel sv. Štěpána - restaurování maleb v lodi a na kůru", 
Zpracovatel: Arcibiskupství pražské , datum - 24.5.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Restaurátorská výmalba a restaurování nástěnných maleb v 
hlavní lodi kostela, 2.etapa - 3. pole od presbytáře 

včetně DPH 967 908 Kč 

Jedná se o další etapu restaurování maleb v havarijním stavu, které pocházejí z 2. poloviny 19. 
století a zachycují události ze života českých světců a panovníků. 

Vlastní posouzení : 

Pro část týkající se lešení byl zpracován nekvalitní a neúplný položkový kontrolní rozpočet. S 
využitím v něm uvedených rozměrových parametrů byl zpracován zcela nový kontrolní rozpočet. Pro 
vlastní restaurátorské práce byl předložen obvyklý soupis prací. Restaurátorský záměr obsahuje pro 
potřeby kontroly cenových parametrů pouze rozměry restaurovaných maleb o obecný popis postupu 
a užitých materiálů pro restaurování. Restaurátorské práce bylo možné posoudit metodou porovnání. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Restaurátorská výmalba a 
restaurování nástěnných maleb - speciální 
restaurátorské práce / porovnání 

627 020 635 819 -1,38 

Priorita č. 1. část - lešení - standardní 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

203 996 162 206 25,76 

celkem 831 016 798 025 4,13 

Závěrečný výrok: 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v akceptovatelném rozsahu.     

Příloha:  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 4 x A4 
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Číslo žádosti 011 C   

Údaje o objektu 

Kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí 

Trojická č. orient.   -- č. p.    -- 

Praha 2 PSČ  128 00 

Katastrální území : Nové Město č. parcelní: 1323 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský záměr z loňské etapy prací. 

Položkový rozpočet restaurátorských prací  - "RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB - 
KOSTEL NEJSV. TROJICE V PRAZE 2 - PODSKALÍ", Zpracoval: Miroslav Slavík , akad. mal., 
datum 1.11.2016 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Restaurování nástěnných maleb v kostele Nejsvětější Trojice v 
Podskalí - dokončení 

včetně DPH 118 312 Kč 

Gotické malby jsou ve velmi špatném technickém stavu (viz fotodokumentace), rovněž tak barokní 
malba na ostění okna. Podle doložených zpráv byly v minulosti několikrát opravovány.  

Vlastní posouzení : 

Pro prioritu č. 1 byl předložen stručný soupis prací s vazbou na restaurátorský záměr, rovněž velmi 
stručný, který bylo možné posoudit jen řádově metodou porovnání s obdobnými pracemi v Praze. 
Náklady na laboratoř - vzorky byly vypuštěny v celkové částce 3.000 Kč bez DPH v souladu se 
"Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.   

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Restaurování nástěnných 
maleb - speciální restaurátorské práce / 
porovnání 

99 880 105 908 -5,69 

celkem 99 880 105 908 -5,69 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha : Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 012 C   

Údaje o objektu 

kostel sv. Ludmily 

Náměstí Míru č. orient.   -- č. p.    -- 

Praha 2 PSČ  120 00 

Katastrální území : Vinohrady č. parcelní: 1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Výpočet ceny stavební zakázky - "Restaurování kamenných prvků části pravé části soklu od 
hlavního vstupu kostela", Zpracoval: PERKAM - ing. Vojtěch Lutz, Jílovská 418, Týnec nad 
Sázavou, 257 41 (Roman Lutz, licence MK ČR č. 7184/1997), datum 11.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Restaurování kamenných prvků soklu na pravé straně od hl. 
vstupu - 1. část 

zhotovitel není 
plátcem DPH 

300 891 Kč 

Předmětem restaurování jsou kamenné prvky, jak je uvedeno v názvu priority č. 1. Kamenné prvky 
budou restaurovány certifikovaným umělým pískovcem. 

Vlastní posouzení : 

Pro prioritu č. 1 byl předložen stručný soupis prací nazvaný Výpočet ceny stavební zakázky jak 
celkově, tak po částech, které se týkají restaurování kamenných prvků pravé části soklu od hlavního 
vstupu kostela. Posouzení bylo možné provést jen řádově metodou porovnání s obdobnými pracemi v 
Praze. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Restaurování kamenných 
prvků vstupního portálu - speciální 
restaurátorské práce / porovnání 

300 891 294 923 2,02 

celkem 300 891 294 923 2,02 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha : Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 014 C   

Údaje o objektu 

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 

Náměstí Jiřího z 
Poděbrad 

č. orient.   -- č. p.    -- 

Praha 3 PSČ  130 00 

Katastrální území : Vinohrady č. parcelní: 2457 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě a navíc vybrané části projektové dokumentace, které lze částečně využít pro 
posouzení. Chybí však jakákoliv výkresová dokumentace. 

Zvonice kostela Nejsv. Srdce Páně - jih a západ - Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby - Rozpočet, Zpracovatel: uváděn na jednotlivých částech rozpočtu odlišně a to buď 
Arcibiskupství pražské, Milan Moc, datum 20.32016, nebo Lubomír Matal, WRAPPED group Im 
s.r.o. datum 22.3.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 2.       

Obnova exteriéru zvonice kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha - Vinohrady, jižní a západní strana (II. etapa - 2017) 

včetně DPH 3 503 607 Kč 

Cílem obnovy exteriéru zvonice kostela je zajistit hlavní nutné udržovací práce a restaurátorské 
práce pro zachování uměleckých a historických hodnot stavby, například vysprávky trhlin ve zdivu, 
oprava spárovaní (odstranění stávajícího a pře spárovaní novým, vhodnějším), výměna 
degradovaného zdiva, oprava a očištění prvků z materiálu na bázi z umělého kamene, výroba kopii 
balkonových kuželek, obnova věžních hodin, obnova jablka a kříže, práce na klempířských prvcích a 
podobně. Udržovací práce budou mít konzervační charakter.  

Vlastní posouzení : 

Předložen byl podrobný soupis prací, jak je uvedeno v podkladech. Charakter rozpočtu má pouze 
lešení, pro které byl zpracován nový kontrolní položkový rozpočet. Rozhodující práce mají 
restaurátorský charakter a proto bylo posouzení možné provést jen řádově metodou porovnání s 
obdobnými pracemi v Praze. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 2. - část jih - restaurátorské práce 
/ porovnání 

776 632 776 632 0,00 
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Priorita č. 2. - část západ - restaurátorské 
práce / porovnání 

1 780 286 1 780 286 0,00 

Priorita č. 2. - část jih a západ - lešení - 
standardní stavební práce restaurátorské práce 
/ kontrolní rozpočet 

338 625 640 417 -47,12 

celkem 2 895 543 3 197 335 -9,44 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 6 x A4 
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Číslo žádosti 015 C   

Údaje o objektu 

Kostel sv. Anny, Praha-Žižkov 

Tovačovského č. orient.   -- č. p.    -- 

Praha 3 PSČ  130 00 

Katastrální území : Žižkov č. parcelní: 2022 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc výkresy přízemí a patra s vyznačením oken, kterých se týká etapa 
2017. 

Položkový rozpočet restaurátorských prací  - "RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÉHO ZASKLENÍ 
OKEN Z PROSTORU  KOSTELA SV. ANNY V PRAZE 3 - ŽIŽKOVĚ - položkový rozpočet pro 
rok 2017 Zpracovatel: UMĚLECKÁ HUŤ SKLENÁŘSKÁ JIŘIČKA–COUFAL, atelier: U 
MILOSRDNÝCH 14, PRAHA 1, datum 4.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1. 

Restaurování oken kostela sv. Anny - etapa 2017 včetně DPH 521 899 Kč 

Jedná se o okna z prostoru přízemí západního průčelí (4 ks), prvního patra věží (4 ks),  přízemí 
severní stěny (10 ks) a východní stěny (1 ks – vpravo od oltáře při pohledu zvenčí) o celkové výměře 
39,5 m². Jedná se o významnou památku secesní architektury z roku 1911, včetně dobového zasklení. 

Vlastní posouzení : 

Předloženy byly dva náčrty půdorysů (přízemí a patra) se zákresem dotčených oken v etapě 2017 a 
soupis prací s vazbou na restaurátorský záměr, velmi stručný, který bylo možné posoudit jen řádově 
metodou porovnání s obdobnými pracemi v Praze.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Restaurování historického 
zasklení oken - speciální restaurátorské práce / 
porovnání 

453 825 446 094 1,73 

celkem 453 825 446 094 1,73 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha : Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 017 C   

Údaje o objektu 

kostel sv. Václava Praha Smíchov 

Náměstí 14. října č. orient.  -- č. p.  -- 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc podklady z roku 2016 - dříve zpracovaný  "Projekt sanace fasád 
kostela sv. Václava z roku 2000" a kopie původních plánů fasád. 

Výpočet ceny stavební zakázky - Oprava soklové části kamenných prvků severní fasády kostela, 
Zpracovatel: PERKAM - ing. Vojtěch Lutz, Jílovská 418, Týnec nad Sázavou, 257 41 (Roman Lutz, 
licence MK ČR č. 7184/1997), datum 17.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava kamenných prvků - soklu na severní straně kostela sv. 
Václava 

zhotovitel není 
plátcem DPH 

399 840 Kč 

Předmětem restaurování jsou tyto dílčí části: neprofilované kvádříkové zdivo, neprofilované 
kvádříkové zdivo mezi patkami sloupů, profilované patky sloupů, ostění dveří a tzv. ostatní práce. 
Popis dílčích úkonů restaurování je v příloze "Porovnání skupin cen prací". 

Vlastní posouzení : 

Pro prioritu č. 1 byl předložen stručný soupis prací nazvaný Výpočet ceny stavební zakázky jak 
celkově, tak po částech, které jsou předmětem této etapy prací. Posouzení bylo možné provést jen 
řádově metodou porovnání s obdobnými pracemi v Praze. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Restaurování kamenných 
prvků soklové části severní fasády - speciální 
restaurátorské práce / porovnání 

399 840 390 701 2,34 

celkem 399 840 390 701 2,34 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha : Porovnání skupin cen prací 1 x A4 
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Číslo žádosti 018 C   

Údaje o objektu 

Starý židovský hřbitov na Smíchově 

U starého židovského hřbitova  č. p.    -- 

Praha 5 PSČ  150 00 

Katastrální území : Smíchov č. parcelní: 1106 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, dále "Restaurátorský záměr na vztyčování, stabilizaci, konzervování a 
restaurování náhrobků" na starém židovském hřbitově v Praze 5 na Smíchově, ul. U starého 
židovského hřbitova čp. 2556 zpracovaná Milanem Šturmem - restaurátorem (aktualizace k 
8.11.2016). 

Starý židovský hřbitov v Praha 5 na Smíchově "Rozpočet pro záchranné práce na náhrobcích - 
oprava, stabilizace, konzervace a restaurování - priorita č. 1." . Zpracoval: Milan Šturm Zenklova 
1171/4, 180 00 Praha 8 - restaurátorská licence: MK ČR 3577/98, datum - 10.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

oprava, stabilizace, konzervace a restaurování poškozených 
náhrobků řad č. 6 až 10, náhrobky č.133 až 200 (včetně) 

včetně DPH 509 680 Kč 

Předmětem bude vztyčení vyvrácených jednodílných náhrobků (staršího typu). U poškozených 
vícedílných náhrobků (novějšího typu) zhotovení bytelnějšího základu, čištění – kamenné náhrobky 
budou nedestruktivně mechanicky očištěny, omyty vodou od usazenin, depozitů a mikroflóry za 
pomoci měkkých silonových kartáčů a biocidních prostředků. Také konsolidace – zkorodované partie 
vápencových a pískovcových náhrobků budou konsolidovány vhodným organokřemičitanem, 
injektáž a tmelení trhlin, výplně dutin, lokální barevná retuš pro sjednocení vysprávek s okolním 
materiálem a další dílčí práce specifikované restaurátorským záměrem. 

Vlastní posouzení : 

Předložen byl rozpočet pro záchranné práce na náhrobcích (pořadové číslo 133 až 200) s jejich 
přesnou identifikací, ovšem bez jakýchkoliv rozměrových parametrů. Vzhledem k formě cenových 
podkladů bylo nutném ocenit soubor prací jako celek. Použít bylo možné pouze metodu řádového 
porovnání, a poznatky z obdobných prací na Novém židovském hřbitově, Izraelská 712/1, 130 00 
Praha 3 . 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1. - Repase, výměna a doplnění 
kostelních lavic - částečně restaurátorské a 
částečně truhlářské práce / porovnání 

443 200 443 200 0,00 
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celkem 443 200 443 200 0,00 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován nulový.  

Příloha : není -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I I 

I 
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Číslo žádosti 020 C   

Údaje o objektu 

Wilfertova vila 

Na Špejcharu č. orient. 3 č. p. 291 

Praha 7 PSČ  170 00 

Katastrální území : Vyšehrad č. parcelní: 2176/1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Wilfertova vila - Obnova fasády" Zpracovatel:  Ing. Jan Mlčák, datum - 10.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 2.       

Dokončení opravy fasády na zbylé části domu včetně DPH 1 354 580 Kč 

Fasády vily čp. 291/3 nebyly opravovány více než 26 let, omítka již masivně opadává, nátěr se 
loupe. Záměrem vlastníka je celková obnova fasády a dle možností i celkového původního vzhledu 
vily a jejího bezprostředního okolí. Fasáda vily bude obnovena celkově v současné, dochované 
podobě. 

Vlastní posouzení : 

Předložen byl položkový rozpočet, který byl podkladem pro zpracování kontrolního položkového 
rozpočtu s tím, že jedna položka byla převzata. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 2 - obnova fasád - stavební práce 
/ kontrolní rozpočet 

1 119 488 1 225 772 -8,67 

celkem 1 119 488 1 225 772 -8,67 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 
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Číslo žádosti 021 C   

Údaje o objektu 

kostel sv. Remigia Praha-Čakovice 

Náměstí 25. 
března 

 č. orient.  --  č. p.    -- 

Praha 9 PSČ  196 00 

Katastrální území : Čakovice č. parcelní: 1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc zaměření restaurátorských prací a z roku 2016 restaurátorský záměr, 
2x restaurátorská zpráva. 

Cenová nabídka prací pro rok 2017  - Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia, restaurování 
klenebného pole před kruchtou a Cenová nabídka restaurování vitrážových výplní dvou protilehlých 
vitrážových oken za kůrem směrem k oltáři, Zpracovatel: Pavel Novák akademický malíř a Ing. Petr 
Zajác, Školní 107,  471 54 Cvikov, datum 23.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Restaurování maleb - první klenebné pole před kruchtou v lodi 
kostela 

včetně DPH 409 114 Kč 

Jedná se o další etapu prací restaurování maleb ve velmi špatném stavu, částečně z důvodů 
zatékání střechou. 

Priorita č. 2.       

Restaurování vitráže - 2ks oken v klenebném poli před 
kruchtou v lodi kostela 

zhotovitel není 
plátcem DPH 

195 000 Kč 

Jedná se o nefigurální okno s malovanými skly s opakovaným motivem. Okno je složeno z osmi 
velkých ploch, osmi malých trojúhelníků a středové kulaté výplně, takže se celkem jedná o 17 výplní. 
Motiv je stylizovaný rostlinný. 

Vlastní posouzení : 

Pro obě priority byly předloženy cenové nabídky formou soupisů prací s podrobnou bilancí ploch. 
Celý rozsah prací byl posouzen metodou porovnání. Náklady za dokumentaci provedení 
technologického průzkumu pro následné úpravy a dokumentace celého průběhu restaurátorských 
prací a zpráva byly vypuštěny v celkové částce 15.000 Kč bez DPH v souladu se "Zásadami pro 
poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.  

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  
Cena dle 

žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 část - Restaurování maleb 
klenebného pole před kruchtou - speciální 
restaurátorské práce včetně lešení / porovnání 

340 720 344 471 -1,09 
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Priorita č. 2. část - Restaurování vitráže - 2 
ks oken v klenebném poli před kruchtou v lodi 
kostela - speciální restaurátorské práce / 
porovnání 

194 800 185 162 5,21 

celkem 535 520 529 632 1,11 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, v minimálním rozsahu.  

Příloha : Porovnání skupin cen prací 2 x A4 
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Číslo žádosti 022 C   

Údaje o objektu 

Kostel sv. Václava, Praha-Prosek 

U proseckého 
kostela 

č. orient. -- č. p.  -- 

Praha 9 PSČ  190 00 

Katastrální území : Prosek č. parcelní: 1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Položkový rozpočet -  "Obnova kostela sv. Václava v Praze - Proseku - střecha na r. 2016". 
Zpracoval:  Pavel Budil, datum - 19.11.2015. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava střechy apsid kostela sv. Václava včetně DPH 332 056 Kč 

Oprava prejzové krytiny nad třemi apsidami kostela, která je v havarijním stavu. Provedena bude s 
použitím prejzů, klempířské konstrukce v CU. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen řádný položkový rozpočet. Celý rozsah prací byl posouzen metodou kontrolního 
položkového rozpočtu. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - oprava střechy 3 apsid - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

274 426 293 934 -6,64 

celkem 274 426 293 934 -6,64 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet 4 x A4 
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Číslo žádosti 023 C   

Údaje o objektu 

Kostel Povýšení sv. Kříže, Praha-Vinoř 

Vinořské náměstí č. orient. -- č. p. -- 

Praha 9 PSČ  190 17 

Katastrální území : Vinoř  č. parcelní: 1 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc podklad z roku 2016 projektová dokumentace navržené opravy 
ohradní zdi zpracovaná Ing. Rinešem v březnu 2009. 

STAVEBNÍ   ROZPOČET - "Severní opěrná zeď, západní část u kostela Povýšení sv. Kříže" 
Zpracoval:  Podolský, datum - 21.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Oprava opěrné zdi areálu kostela včetně DPH 529 665 Kč 

Navržené práce spočívají zejména v provedení dvou železobetonových opěrných pilířů z rubové 
strany zdi a jejich spřažení s původní opěrnou zdí z kamene, poté v provedení lokálních oprav 
kamenného zdiva a omítek. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, na jehož základě byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím 3 položek. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - oprava opěrné zdi areálu 
kostela - stavební práce / kontrolní rozpočet 

437 740 409 835 6,81 

celkem 437 740 409 835 6,81 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován vyšší, s akceptovatelnou odchylkou.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet  5 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 



31

 

Číslo žádosti 024 C   

Údaje o objektu 

Kostel sv. Václava, Praha -Vršovice 

nám. Svatopluka 
Čecha 

č. orient. -- č. p.  -- 

Praha 10 PSČ  101 00 

Katastrální území : Vršovice č. parcelní: 888 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Položkový rozpočet -  "Oprava měděné střechy kostela Sv. Václava v Praze ve Vršovicích, 3.část- 
střecha nad hlavní lodí ". Zpracoval:  Karel Mareš, datum - 4.11.2015. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Havarijní oprava měděné střešní krytiny - levá boční loď 1. část včetně DPH 652 929 Kč 

Práce na opravě klempířských prvků, výměně poškozených částí dřevěného podbití a oplechování 
střechy kostela navazují na předchozí práce v minulých letech. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen řádný položkový rozpočet. Celý rozsah prací byl posouzen metodou kontrolního 
položkového rozpočtu. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - oprava střechy bočních lodí - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

539 610 555 788 -2,91 

celkem 539 610 555 788 -2,91 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet 5 x A4 
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Číslo žádosti 025 C   

Údaje o objektu 

Kostel Petra a Pavla v Řeporyjích 

Řeporyjské 
náměstí 

č. orient.  -- č. p.   -- 

Praha 13 PSČ  155 00 

Katastrální území : Řeporyje č. parcelní: 864, 865 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Rozpočet, Zpracovatel: Milan Moc, datum - 
9.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Sanace vlhkého zdiva - interiér kostela včetně DPH 335 457 Kč 

Práce navazuje na předchozí roky, navržena je sanace zdiva v interiéru kostela. Práce spočívají v 
otlučení starých omítek a provedení nových sanačních.  

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, na jeho základě byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím jedné, nedostatečně určené, položky a soubory kompletů přípravných prací. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - oprava soklů kostela  - 
stavební práce / kontrolní rozpočet 

277 237 296 305 -6,44 

celkem 277 237 296 305 -6,44 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet 4 x A4 
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Číslo žádosti 027 C   

Údaje o objektu 

kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice  

Edisonova  č. orient. -- č. p.  -- 

Praha 10 PSČ  109 00 

Katastrální území : Petrovice č. parcelní: 6 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Oprava havarijního stavu na kostele sv. Jakuba Staršího v Petrovicích", Zpracovatel: 
neuvedeno,  datum - 24.10.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Petrovice – kostel sv. Jakuba staršího - nezbytná oprava 
obvodového pláště 

včetně DPH 232 429 Kč 

Jedná se o opravu částí, které jsou v havarijním stavu a ohrožují bezpečnost v okolí kostela - 
římsy, nárožní kameny a štítové stěny. 

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet. Kontrola formou nového položkového rozpočtu byla možná 
jen pro lešení. Vlastní práce na opravách jsou rozděleny do 4 rozpočtově obtížně specifikovaných 
bloků, které mohly být posouzeny pouze metodou porovnávací s využitím prohlídky na místě. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - část: lešení - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

51 949 68 431 -24,09 

Priorita č. 1 - část: výměna části opěrného 
pilíře - speciální (nestandardní) stavební práce 
a dodávky / porovnání 

64 663 60 797 6,36 

Priorita č. 1 - část: oprava bloku kamene - 
speciální (nestandardní) stavební práce a 
dodávky / porovnání 

32 445 31 796 2,04 

Priorita č. 1 - část: oprava štukové římsy - 
speciální (nestandardní) stavební práce a 
dodávky / porovnání 

26 038 27 604 -5,67 

Priorita č. 1 - část: oprava atiky štítové zdi - 
speciální (nestandardní) stavební práce a 
dodávky / porovnání 

16 995 16 315 4,17 
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celkem 192 091 204 943 -6,27 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný 

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 6 x A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I I 

I 
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Číslo žádosti 029 C   

Údaje o objektu 

Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře 

Karlovarská č. orient. 6 č. p. 3 

Praha 17 PSČ  164 00 

Katastrální území : Řepy č. parcelní: 551 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě. 

Rozpočet - "Oprava fasády kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze 6 - část oprava 
fasády" Zpracovatel:  Ing. Daniel Jakeš, datum - 10.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 2.       

Oprava fasády kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře včetně DPH 5 461 330 Kč 

Pro grant byla vybrána jen část priority č. 2, která představuje opravy vlastní fasády a to bez oken 
a vitráží. Vybraná část této priority činí včetně DPH  3 522 553 Kč.  

Vlastní posouzení : 

Předložen byl položkový rozpočet, který byl podkladem pro zpracování kontrolního položkového 
rozpočtu ve stejném rozsahu s výjimkou restaurátorských prací, které byly posouzeny metodou 
porovnávací. Náklady na projektové práce byly vypuštěny v celkové částce 23.000 Kč bez DPH v 
souladu se "Zásadami pro poskytování grantů pro rok 2017", čl. I. bod 2.   

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1, část - oprava fasády bez oken a 
vitráží - stavební práce a dodávky / kontrolní 
rozpočet 

1 938 379 2 059 743 -5,89 

Priorita č. 1, část - oprava fasády bez oken a 
vitráží - štukatérské práce a zlacení - 
restaurátorské práce / porovnání 

953 026 926 161 2,90 

celkem 2 891 405 2 985 904 -3,16 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný.  

Příloha :  Kontrolní položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 6 x A4 
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Číslo žádosti 030 C   

Údaje o objektu 

Děkanství - hospodářské stavení a ohradní zeď 

Nám. Bratří 
Jandusů 

č. orient. 21 č. p. 21 

Praha 22 PSČ  104 00 

Katastrální území : Uhříněves č. parcelní: 150, 152 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem : 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017, kompletní 
žádost v digitální formě 

Rozpočet - "Statické zajištění hospodářské budovy" Zpracovatel:  Milan Moc, datum - 10.11.2016. 

Stručný popis posuzované části grantu : 

Priorita č. 1.       

Děkanství Praha Uhříněves - Statické zajištění hospodářské 
budovy 

včetně DPH 2 384 039 Kč 

Jedná se o součást areálu děkanství, které tvoří urbanisticky i architektonicky harmonický soubor. 
Statické zajištění hospodářské budovy, které by mělo ošetřit a zastavit chátrání a připravit objekt na 
další využití a tím dochovat tuto ojedinělou památku jako celek.  

Vlastní posouzení : 

Byl předložen položkový rozpočet, na jehož základě byl zpracován kontrolní položkový rozpočet s 
převzetím 2 nedostatečně specifikovaných položek. 

Rekapitulace posouzení žádosti : 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti 
Cena kontrolní 

(100%) 
Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - statické zajištění hospodářské 
budovy - stavební práce / kontrolní rozpočet 

1 970 280 2 041 174 -3,47 

celkem 1 970 280 2 041 174 -3,47 

Závěrečný výrok : 

Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 
identifikován záporný. 

Příloha : Kontrolní položkový rozpočet  6 x A4 
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3. Závěr 
 

3.1. Rekapitulace posouzení a výrok k jednotlivým žádostem   
 
Předmětem posouzení bylo celkem 24 objednatelem vybraných objektů. Ve všech případech bylo 
konstatováno, že se jedná o cenu obvyklou.  
 
Výrok k jednotlivým žádostem vychází z obecné metodiky užité pro tento posudek a ze souhrnného 
posouzení jednotlivých žádostí tak, jak je uvedeno v předchozí části posudku. 
 
  
Výrok obsahuje následující souborná výsledková tabulka: 
 
 

čí
sl

o 
gr

an
tu

 

objekt předmět grantu/uznatelné 
náklady 

Závěrečný 
výrok o 

ceně 

Výsledek 
posouzení  

001C 

Loreta Praha, Loretánské 
náměstí 100/7, k.ú. Hradčany 

1. priorita: rehabilitace hlavního 
průčelí - spojovací mostek 
  2.priorita: rehabilitace hlavního 
průčelí - boční rizality (kovářské, 
pasířské, zlatnické, klempířské, 
truhlářské práce a prvky)  

cena obvyklá nižší 

002C 
Dům U černého lva, 
Lázeňská 287/4, k.ú. Malá 
Strana 

obnova výplní okenních otvorů 
cena obvyklá 

vyšší, 
akceptovaná 

odchylka 

003C 
Kostel sv. Karla 
Boromejského , Vlašská , 
k.ú. Malá Strana 

1. priorita: restaurování soch v 
průčelí kostela 3. priorita - ochranná 
síť proti ptactvu  

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 

004C 

Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejského, Vlašská  
337/38,  k.ú. Malá Strana 

oprava obvodové zdi areálu 
Nemocnice MSKB - 1.etapa 

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 

005C 
Husův dům, Jungmannova 
22/9, Praha 1, k.ú. Nové 
Město 

1. priorita část: repasování oken - 
okna uliční fasád cena obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

006C 
Kostel sv. Michala, 
Opatovická, V Jirchářích , 
Praha 1, k.ú. Nové Město 

výmalba interiéru kostela, úprava 
kamenných žeber a obnova omítek 
na masivních kamenných sloupech 

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 

007C 

Fara u kostela sv. Vojtěcha 
Praha - Nové Město, 
Pštrossova 214/17, Praha 1 , 
k.ú. Nové Město 

restaurování stropních maleb v 
prostoru schodiště fary 2. etapa 

cena obvyklá 
vyšší, 

akceptovaná 
odchylka 

009C 
Kostel Matky Boží před 
Týnem, Staroměstské 
náměstí, k.ú. Staré Město 

oprava krovu a střechy hlavní lodi 
kostela - 2. etapa cena obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 
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010C 

Kostel sv. Štěpána v Praze - 
Nové Město, Štěpánská, k.ú. 
Nové Město 

restaurátorská výmalba a 
restaurování nástěnných maleb v 
hlavní lodi kostela 3. a 4. pole od 
presbytáře - 2. etapa 

cena obvyklá 
vyšší, 

akceptovaná 
odchylka 

011C 
Kostel Nejsvětější Trojice v 
Podskalí, Trojická, k.ú. Nové 
Město 

restaurování nástěnných maleb v 
kostele - etapa dokončení cena obvyklá nižší 

012C 
Kostel sv. Ludmily, náměstí 
Míru, Praha 2 , k.ú. 
Vinohrady 

restaurování kamenných prvků soklu 
na pravé straně od hl. vstupu - 1. 
část  

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 

014C 
Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně, nám. Jiřího z 
Poděbrad, k.ú. Vinohrady 

 obnova exteriéru zvonice kostela, 
jižní a západní strana (II. etapa - 
2017)   

cena obvyklá nižší 

015C 
Kostel sv. Anny Praha - 
Žižkov, Tovačovského, k.ú. 
Žižkov 

restaurování 19 oken - etapa 2017  
cena obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

017C 
Kostel sv. Václava Praha - 
Smíchov, náměstí 14. října, 
k.ú. Smíchov 

oprava kamenných prvků severní 
strany kostela - sokl                                           cena obvyklá 

vyšší, 
minimální 
odchylka 

018C 

Starý židovský hřbitov, U 
starého židovského hřbitova 
2556, k.ú. Smíchov 

1. priorita: oprava, stabilizace, 
konzervace a restaurování 
poškozených náhrobků č. 133 - 200 cena obvyklá 

nulová 
odchylka 

020C 
Wilfertova vila, Na 
Špejcharu 291/3, Praha 7, 
k.ú. Holešovice 

2. priorita: oprava fasády na zbylé 
části domu - etapa dokončení cena obvyklá nižší 

021C 

Kostel sv. Remigia, Praha - 
Čakovice, náměstí 25. 
března, k.ú. Čakovice 

1. priorita: restaurování maleb - 
první klenebné pole před kruchtou v 
lodi kostela 2. priorita: restaurování 
vitráže - 2ks oken v klenebném poli 
před kruchtou v lodi kostela 

cena obvyklá 
vyšší, 

minimální 
odchylka 

022C 
Kostel sv. Václava, Praha - 
Prosek, U proseckého 
kostela, k.ú. Prosek 

oprava střechy apsid kostela 
cena obvyklá nižší 

023C 

Kostel Povýšení sv. Kříže, 
Praha - Vinoř, Vinořské 
náměstí/ Urbanická, k.ú. 
Vinoř 

oprava opěrné zdi areálu kostela 

cena obvyklá 
vyšší, 

akceptovaná 
odchylka 

024C 

Kostel sv. Václava Praha - 
Vršovice, náměstí 
Svatopluka Čecha, k.ú. 
Vršovice 

havarijní oprava měděné střešní 
krytiny - levá boční loď 1. část  

cena obvyklá nižší 

025C 

Kostel Petra a Pavla v Praze 
Řeporyjích, Řeporyjské 
náměstí, k.ú. Řeporyje 

sanace vlhkého zdiva - interiér 
kostela 

cena obvyklá nižší 

027C 
Kostel sv. Jakuba Staršího 
Praha-Petrovice, Edisonova, 
k.ú. Petrovice 

oprava obvodového pláště 
cena obvyklá nižší 



Poutnf kostel Panny Marie 

029C 
Vitezne na Bile Hore, 
Karlovarska 3/6, Praha 17, 
k.u. Repy 

Budova dekanstvi -

030C 
hospodarske staveni, nam. 
Bratri Jandusu 21/21, k.u. 
Uhlineves 

V Cemosicich, 26.3.2017 

Ing. Arch. Vladimir Soukenik 
Moravska 1779 
252 28 Cemosice 

39 

2. priorita: oprava fasady kostela -
rozdeleni priority: oprava fasady 

cena obvykla nizsf kostela - I, okna a vitraze - II. 

1. priorita: staticke zajistenf 
hospodarske budovy 

cena obvykla nizsi 
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4. Znalecka dolozka 

Znaleclcy posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajskeho soudu v Ceskych 
Budejovicich ze dne 27.6.1977 pod c.j.Spr 1179/77 z oboru ekonomika, odvetvi ceny a odhady, zvl. 
specializace pro odhady nemovitosti. 

Znalecky posudek byl ,zapsan pod por. c. 1937- 27- 2017 znaleckeho deniku. 

Znalecne a nahradu nakladu uc~ji dokladem c. 193 7272017. 

5. Seznam priloh 

PTilohy v celkovem poctu 112lisru A4 jsou uvedeny v samostatnem svazku ,B". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znalecké posudky – posouzení stavebních a restaurátorských 
prací movitých kulturních památek – celkem 6 žádostí o grant 

movitých věcí 
 
 
 
 
 
 
 

pro tištěnou verzi doloženy na DVD 























































částky

počet 

navrhovaný

ch grantů

počet 

nenavrhovaný

ch grantů 

č. přílohy 

dle návrhu 

usnesení poznámka

1 650 000 Kč 12 19 1

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná 

podpora v režimu de minimis - ostatní 

památkově chráněné objekty 

160 000 Kč 1 1 2

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná 

podpora v režimu de minimis - objekty ve 

vlastnictví církví a náboženských společností

120 000 Kč 1 0 3

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná 

podpora v režimu de minimis - movité kulturní 

památky 

730 000 Kč 5 4 4

granty do 200 000 Kč (RHMP)  není založena 

veřejná podpora - ostatní památkově chráněné 

objekty 

400 000 Kč 3 3 5

granty do 200 000 Kč (RHMP)  není založena 

veřejná podpora - objekty ve vlastnictví církví a 

náboženských společností

0 Kč 0 37 6

projekty navržené k nevyhovění (36) a jeden 

žadatel, který v průběhu grantového řízení 

odstoupil - ostatní památkově chráněné objekty 

0 Kč 0 2 7

projekty navržené k nevyhovění   - objekty ve 

vlastnictví církví a náboženských společností 

32 850 000 Kč 44 0

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) 

založena veřejná podpora v režimu de minimis - 

ostatní památkově chráněné objekty 

500 000 Kč 0 1

grant č. 114 (nad 200 000 Kč) nenavržen - 

položkový rozpočet stavebních prací byl 

nadhodnocen - grant je součástí přílohy č. 10

9 190 000 Kč 8 0 11

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP)  

založena veřejná podpora v erežimu de 

minimis - objekty ve vlastnictví církví a 

náboženských společností

530 000 Kč 2 0 12

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) 

založena veřejná podpora v režimu de minimis - 

movité kulturní památky 

3 470 000 Kč 7 0 13

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) není 

založena veřejná podpora  - ostatní památkově 

chráněné objekty 

7 750 000 Kč 12 0 14

granty nad 200 000 Kč (RHMP) není založena 

veřejná podpora - objekty ve vlastnictví církví a 

náboženských společností

2 650 000 Kč 3 0 15

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) není 

založena veřejná podpora - movité kulturní 

památky 

60 000 000 Kč 98 67 165

navrženo do výše schváleného rozpočtu pro rok 

2017

z částky 60 mil. Kč se nenavrhuje udělit grant ve prospěch žádosti č. 114 z důvodu nadhodnocení stavebních prací, které

byly specifikovány v položkovém rozpočtu žádosti o grant na rok 2017

Rekapitulace navrhovaných finančních prostředků  - granty vlastníkům památkově  významných objektů v 

roce 2017  v názvaznosti na schválený rozpočet kap. 0680, § 3322  -  60 000 000 Kč

Příloha č. 5 k důvodové zprávě
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      Příloha č. 6 k důvodové zprávě  
 
 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1677 

ze dne  27.6.2016 

k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  Zásady pro poskytování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektů na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  vzorovou žádost o grant hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v 
roce 2017 na věci nemovité dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  vzorovou žádost o grant hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v 
roce 2017 na věci movité dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

4.  časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zveřejnit vyhlášení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů na rok 2017 

Termín: 1.7.2016 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
  



Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-22287  
Provede: MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016 
 

ZÁSADY 
pro poskytování grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů  
v roce 2017 

 
Čl. I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Účelem grantového programu v oblasti památkové péče je zachování či obnova památkové 
hodnoty a podstaty hmotných objektů1, které jsou: 

a) nemovitou věcí - kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),  

b) nemovitou věcí v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových 
rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), 

c) nemovitou věcí v památkových zónách v hlavním městě Praze, 
d) movitou věcí - kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy 

(§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) 

(přičemž k podání Žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů (dále 
jen žádost o grant) postačí splnění jednoho z výše uvedených kritérií).  
Grant hl. m. Prahy (dále jen grant) lze v roce 2017 poskytnout na stavební a restaurátorské práce 
související s výše uvedeným účelem. 

2. Grant nelze poskytnout na:  

a) modernizaci objektů, jako jsou zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, 
silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody, kanalizace, nástavby a vestavby, 
přístavby, zateplení objektu, ostatní náklady blíže nespecifikované, položku rozpočtu - 
rezerva, náklady, které přímo nesouvisejí se zachováním či obnovou památkové hodnoty a 
podstaty hmotných objektů,  

b) pořízení průzkumu a záměru (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického 
apod.), projektové dokumentace a restaurátorské zprávy, 

c) inženýrskou činnost, výkon stavebního / autorského dozoru, úhradu správních poplatků, 
výdaje na publicitu. 

                                                 
1 Pro účely grantového řízení se hmotnými objekty rozumí: stavby a pozemky dle § 498 odst. 1, § 506, § 3054 a § 3055 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jednotky dle § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a věci movité 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Veřejně přístupným místem na území hl. m. Prahy se pro účely 
grantového řízení rozumí veřejné prostranství ve smyslu § 14b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
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3. Grant schválený podle těchto zásad se poskytuje formou účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
na realizaci schválených projektů v oblasti podpory památkově významných objektů dle § 68 
odst. 2 písm. l), resp. § 59 odst. 3 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Grant schválený podle těchto zásad je považován za příspěvek, nejedná se o však o jediné 
financování prací uvedených v žádosti o grant. Důvodem pro podporu stanoveného účelu je 
obnova či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů. Výše grantu (tzn. i jeho podíl na 
celkových nákladech) souvisí zejména s významem objektů, jejich stavem a finančními 
možnostmi poskytovatele (hl. m. Prahy). Grant z rozpočtu hl. m. Prahy lze poskytnout max. do 
výše 65 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové obnovy. Grant nelze 
poskytnout na obnovu či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů ve výlučném 
vlastnictví hl. m. Prahy či České republiky2 nebo ve vlastnictví jakéhokoliv jiného státu.  

5. Hlavní město Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud dojde ke 
změnám souvisejících právních předpisů. 

6. Podá-li žadatel stejný projekt jinému orgánu veřejné správy nebo jiné grantové oblasti na 
Magistrátu hl. m. Prahy, oznámí tuto skutečnost v žádosti o grant hl. m. Prahy.  

7. Obdrží-li žadatel v průběhu grantového řízení na stejný projekt dotaci z veřejných zdrojů 
(např. ze státního rozpočtu, rozpočtu městské části či fondů EU), oznámí tuto skutečnost písemně 
bez zbytečného odkladu Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče (dále jen OPP 
MHMP), příslušnému grantovému pracovišti v rámci Magistrátu hl. m. Prahy. Žadatel je, v tomto 
případě, také povinen dodržet podmínky stanovené v čl. II. odst. 4 a odst. 5 těchto zásad. 

8. Na poskytnutí grantu není právní nárok. Poskytnutí grantu nezakládá automaticky nárok na 
financování projektu v dalších letech.  

9. Příjemce grantu v případě, že získá granty na více projektů nebo služeb, nesmí převádět grantové 
prostředky mezi těmito projekty nebo službami. 

10. Granty je možno poskytnout i zpětně na již realizované, resp. započaté práce související 
se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty objektu s datem zahájení po 1. 7. 2016, 
přičemž obnova musí být dokončena v termínu stanoveném v  čl. VII. odst. 2 těchto zásad.  

 
 

Čl. II.  
VEŘEJNÁ PODPORA 

 
1. Před poskytnutím grantu bude ze strany OPP MHMP posuzováno, zda poskytnutí grantu nenaplní 

znaky veřejné podpory.  

                                                 
2 Jedná se o objekty ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřené městským částem hl. m. Prahy, či 
vymezené ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací hl. m. Prahy či městských částí hl. m. Prahy a dále objekty 
České republiky, ke kterým svědčí příslušnost hospodaření organizačním složkám státu nebo státním organizacím 
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2. Pokud při poskytnutí grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 budou 
naplněny znaky veřejné podpory, pak bude grant poskytován jako podpora malého rozsahu (de 
minimis) ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „de  minimis“.  

3. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory v režimu „de 
minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace by došlo k 
překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do 
této výše.  

4. Objem skutečně vyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na 
schválený projekt v roce 2017 je příjemce povinen specifikovat ve formuláři – „Vyúčtování 
grantu“, který je přílohou č. 1 k veřejnoprávní smlouvě. 

5. Skutečný objem finančních prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR na 
schválený projekt hl. m. Prahy v roce 2017 je příjemce povinen specifikovat ve formuláři – 
„Přehled dotací z veřejných zdrojů“, který je přílohou č. 2 k veřejnoprávní smlouvě. 

6. Veškeré záznamy o poskytnutí podpory budou uchovávány po dobu 10 let ode dne poskytnutí 
poslední podpory v rámci Grantového systému. Mezi povinně uchovávané záznamy patří 
programová dokumentace s podmínkami programu, podané žádosti, akty poskytnutí podpory 
(např. rozhodnutí o poskytnutí dotace) a další podklady žadatelů a poskytovatele. Tyto záznamy 
musí být dostupné pro případ kontroly ze strany Evropské komise. 

7. Režim veřejné podpory bude upraven v příslušné veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace. 

 

Čl. III. 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 
1. OPP MHMP může vyzvat vlastníka / spoluvlastníky objektů uvedených v čl. I. odst. 1 těchto 

zásad k podání žádosti o grant. 
2. Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2017 společně 

se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grant.  
Žádost o grant se podává v předepsané elektronické podobě (formát zfo) na CD / DVD a 
současně v identické tištěné podobě. Návod pro použití formuláře v elektronické podobě 
(Software602 Form Filler) je uveden v příloze č. 1 těchto zásad.  

3. Formulář žádosti o grant včetně příloh a zásady jsou k dispozici na internetové stránce 
http://pamatky.praha.eu (záložka Granty, sekce Formuláře a zásady pro poskytování grantů). 
Žádost v elektronické a tištěné podobě je následně posuzována jako jeden celek. V případě 
změny formuláře žádosti o grant, nevyplnění všech údajů či nedodání dokladů v požadované 
kvalitě (originál nebo kopie s ověřením pravosti) byť jen v jedné verzi žádosti o grant (buď 
v tištěné, nebo elektronické podobě), bude žádost o grant navržena k nevyhovění. Žádost o grant 
bude rovněž navržena k nevyhovění, bude-li podána neoprávněnou osobou. 

 
 
 

http://pamatky.praha.eu/
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4. Žádost o grant se podává v českém jazyce: 

a) v jednom vyhotovení v tištěné podobě na předepsaném formuláři. Součástí žádosti jsou 
předepsané přílohy podrobněji specifikované ve formuláři žádosti o grant.   

a současně 
b) v jednom vyhotovení v elektronické verzi na přiloženém CD / DVD nosiči, kde bude žádost 

včetně všech povinných příloh uložena pod NÁZVEM PROJEKTU. 

5.  Vytištěnou žádost včetně všech příloh a identickou elektronickou verzi žádosti na přiloženém 
CD / DVD podává/jí žadatel/é osobně/poštou v obálce nadepsané „GRANTY OPP MHMP“, 
do pondělí, 14. 11. 2016, na adresu Magistrátu hl. m. Prahy: 
a) podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, 111 12 Praha 1  

(od pondělí do čtvrtka od 8.00 hod do 18.00 hod a v pátek od 8.00 hod do 16.00 hod),  

b) podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1  
(od pondělí do čtvrtka od 8.00 hod do 18.00 hod a v pátek od 8.00 hod do 16.00 hod). 
 

Počátek lhůty pro podání žádosti o grant činí 30 dní po zveřejnění grantového programu na 
úřední desce hl. m. Prahy. 

Pro dodržení termínu pro podání žádosti o grant je rozhodný den doručení žádosti o grant 
včetně všech povinných příloh na kteroukoliv z výše uvedených adres Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

6. Žádost o grant, která bude doručena po 14. 11. 2016, bude navržena k nevyhovění. 
7. Podaná žádost o grant včetně příloh se následně nevrací. 

8. Žadatel může na každý objekt podat pouze jednu žádost o grant, ve které specifikuje rozsah 
prací, na které žádá grant. Podá-li žadatel více žádostí o grant na jeden objekt, budou sloučeny 
a posuzovány jako jediná žádost o grant s tím, že jednotlivé priority stanoví OPP MHMP 
samostatně.  

9. Žadatelem o grant (dále jen žadatel) je vlastník – všichni spoluvlastníci objektů uvedených v čl. 
I. odst. 1 písm. a) až d) těchto zásad, přičemž společnou žádost o grant podepisují jednotlivě 
všichni spoluvlastníci. 

10. V případě bytového spoluvlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění, mohou být žadatelem o grant rovněž: 
a) společenství vlastníků – pokud se žádost o grant týká společných částí domu - v tomto 

případě žádost o grant podepisují oprávnění zástupci statutárního orgánu společenství 
vlastníků (dle výpisu z veřejného rejstříku) a k žádosti doloží doklad prokazující, že záměr 
prací, na které je grant žádán, byl schválen společenstvím vlastníků postupem, který je 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, resp. stanovami 
společenství vlastníků, 

b) vlastník / všichni spoluvlastníci jednotky v objektu - pokud se žádost o grant týká jednotky 
v objektu, která je v jeho / jejich výlučném vlastnictví - v tomto případě žádost o grant 
podepisují všichni vlastníci / spoluvlastníci této jednotky.  
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11. Je-li žadatel právnickou osobou, je nezbytné doložit identifikaci: 

- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
- osob s podílem v této právnické osobě, 
- osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu.  

12. Žadatel se může nechat zastupovat třetí osobou na základě plné moci (dále jen osoba pověřená). 
Vzor plné moci, která je pro podání žádosti o grant jedinou akceptovatelnou, je přílohou č. 1 
žádosti o grant. Podpisy zmocnitele (žadatele) i zmocněnce (osoby pověřené) musí být úředně 
ověřeny, jinak je plná moc neplatná. V případě, že plná moc nebude splňovat podmínky uvedené 
ve dvou předchozích větách, nebude pro správní orgán uznatelná a bude postupováno dle čl. III 
bod 3. 

13. V případě, že je žadatel/é zastupován/i právnickou osobou musí být k žádosti o grant doložen 
doklad o právní subjektivitě osoby pověřené - výpis z veřejného rejstříku (originál nebo kopie 
s ověřením její pravosti), ne starší 3 měsíců od doručení žádosti o grant, přičemž z tohoto dokladu 
musí být zřejmé, kdo jedná za právnickou osobu, není-li tato skutečnost z dokladu patrná, je nutné 
ji doložit jiným způsobem (např. kopií jmenovacího dekretu nebo kopií stanov společenství 
vlastníků), vždy s ověřením pravosti tohoto dokladu. 

14. V žádosti o grant každý žadatel stvrzuje svým podpisem pravdivost a správnost údajů a čestně 
prohlašuje, že: 

a) nemá nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, státnímu či dalším veřejným rozpočtům, 
b) nemá nedoplatky na daních ani na veřejném zdravotním a sociálním pojištění,  
c) nebyla mu v předchozích dvou letech od doručení žádosti o grant, pravomocným 

rozhodnutím OPP MHMP uložena pokuta za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  

d) žadatel garantuje, že souhrn poskytnutých finančních prostředků z veřejných rozpočtů 
v rámci celé ČR (např. Ministerstva kultury ČR, samospráv měst, městských částí a obcí, 
fondu/ů EU) ve svém souhrnu nepřekročí výši celkových nákladů schváleného projektu 
hl. m. Prahou (předmětu grantu), 

e) údaje v  žádosti o grant a jejich přílohách a v čestných prohlášeních odpovídají 
skutečnosti včetně toho, že podaná předepsaná elektronická verze formuláře (formát zfo) 
je shodná s podanou tištěnou verzí, a žadatel souhlasí s uveřejněním těchto údajů a 
přiložených fotografií (v tištěné podobě i na CD / DVD) pro informační potřeby hl. m. 
Prahy, 

f) bude dodržovat tyto zásady. 

Údaje v čestném prohlášení jsou specifikovány v příloze č. 2 k žádosti o grant. 
15. Žádost o grant je podána dnem, kdy byla doručena MHMP. Je-li žadatelem fyzická osoba, 

v žádosti o grant svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - jména, 
příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) hl. m. Prahou ke všem 
úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů 
na tiskových materiálech hl. m. Prahy určených k projednávání Radou hl. m. Prahy (dále jen 
RHMP) nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy (dále jen ZHMP), jakožto i na internetových 
stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci 
rozhodnutí příslušného orgánu hl. m. Prahy a dále po dobu, po kterou je hl. m. Praha povinno, 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce 
grantu zpracovávat / archivovat. Je-li předmětem žádosti movitá kulturní památka, žadatel 
uděluje souhlas hl. m. Praze s nahlížením do Ústředního seznamu kulturních památek ČR 
v souvislosti s tímto grantovým řízením. 

16. Žadatel vyplňuje v  žádosti o grant údaje o souhrnných částech obnovy či zachování památkové 
hodnoty a podstaty objektu, které zamýšlí realizovat. Součástí žádosti o grant je výše nákladů 
doložená položkovým / i rozpočtem / y prací, přičemž na stavební práce bude doložen rozpočet 
zpracovaný rozpočtářským software převedený do tabulkových procesorů excel (xls, xlsx) a na 
restaurátorské a ostatní speciální práce bude doložen propočet nebo odborný odhad 
zpracovaný v tabulkovém procesoru excel (xls, xlsx) přímo navazující na restaurátorský záměr. U 
položkových rozpočtů bude v elektronické podobě uvedeno datum zpracování a jméno rozpočtáře, 
v tištěné podobě bude uveden také jeho podpis.  Položkové rozpočty stavebních a restaurátorských prací 
musejí vždy vycházet ze závazného stanoviska k provedení prací vydaného odborem památkové péče 
MHMP. Postup při zpracování rozpočtu stavebních a restaurátorských prací je uveden v příloze č. 2 
k zásadám.  

17. Pokud lze jednotlivé části obnovy či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů realizovat 
postupně (v etapách), uvede žadatel jednotlivé priority včetně jednotlivých (samostatných) 
položkových rozpočtů. Prioritou č. 1 jsou vždy nejnutnější práce související s obnovou 
či zachováním památkové podstaty objektů. Při realizaci pouze jednoho druhu souvisejících prací 
uvede žadatel pouze prioritu č. 1 (např. oprava střechy, restaurování sochy). Grant lze poskytnout 
v roce 2017 na práce prováděné v roce 2016, resp. započaté a následně provedené po 1. 7. 2016. 
Grant lze poskytnout jen na práce, jejichž provedení bylo připuštěno závazným stanoviskem OPP 
MHMP v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

18. Žadatel v žádosti o grant uvede celkové náklady obnovy, požadovanou výši grantu a výši 
vlastního podílu financování. Vlastním podílem se rozumí všechny ostatní zdroje financování, 
kromě grantu. Výše vlastního podílu je jedním z hledisek při posuzování žádosti o grant. 

19. Žadatel podáním žádosti o grant souhlasí s tím, že umožní zástupcům OPP MHMP prohlídku 
objektů, na které je žádán nebo udělen grant, nejdéle do 5 kalendářních dnů od jejich vyzvání. 
Tito zástupci jsou oprávněni pořizovat fotografie za účelem dokumentace skutečného stavu věci. 

20. V případě poskytnutí grantu jsou příjemcem grantu vždy všichni žadatelé podle odstavce 1 tohoto 
článku. Bankovní spojení (č. účtu a název banky) uvedené v žádosti o grant slouží k proplacení 
poskytnutého grantu bez ohledu na počet žadatelů a OPP MHMP plně ponechává vzájemné 
vyrovnání proplaceného grantu na jeho příjemcích. 

Čl. IV.  

KONTROLA ŽÁDOSTÍ A SCHVALOVÁNÍ GRANTU 
 
1. U podané žádosti o grant zástupci OPP MHMP zkontrolují, zda žádost o grant splňuje všechny 

náležitosti uvedené v těchto zásadách a zda jsou dodány doklady v požadované kvalitě. Žadatel 
je povinen vyplnit a doložit čestné prohlášení ve smyslu „jeden podnik“, které je přílohou č. 3 
Žádosti o grant nebo je k dispozici na internetových stránkách „ÚOHS“.  



 7 

 
OPP MHMP dále posuzuje pouze správně podanou a úplnou žádost o grant. 
 

2. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení grantu.  
3. Kritéria pro hodnocení žádosti o grant jsou odborné posouzení významnosti objektu a náročnost 

jeho obnovy.  
4. Práce, na které je žádán grant, jsou posuzovány podle priorit, které žadatel specifikuje v žádosti 

o grant. Hl. m. Praha bere při schvalování priority stanovené žadatelem na vědomí, není však 
jimi vázáno. 

5. Žadatel je povinen neprodleně písemně oznámit OPP MHMP jakékoliv změny vlastnických 
vztahů, osob oprávněných jednat, resp. všechny další změny, které mohou ovlivnit průběh 
schvalování grantů (např. havarijní stav objektu, přemístění movité kulturní památky). Jakékoliv 
změny je povinen žadatel písemně oznámit včas i v návaznosti na udělený grant, či sdělit jiné 
okolnosti (skutečnosti), které se týkají uzavřené veřejnoprávní smlouvy (např. provedení jen části 
prací, odstoupení od veřejnoprávní smlouvy apod.).  

6.  Po odborném posouzení žádosti předloží OPP MHMP své doporučení věcně příslušné Komisi 
RHMP (dále jen Komise RHMP) a věcně příslušnému Výboru ZHMP (dále jen Výbor ZHMP). 
Součástí doporučení je navrhovaná výše grantu a návrh prací, na které má být grant (v případě 
jeho schválení) poskytnut a návrhy na nevyhovění žádostí. Komise RHMP i Výbor ZHMP 
doporučení OPP MHMP zhodnotí a zaujmou vlastní stanovisko. 

7. Položkové rozpočty doložené k žádosti o grant procházejí na náklady OPP MHMP posouzením 
soudním znalcem, zapsaným v Ústředním seznamu znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem 
spravedlnosti ČR. Pokud ceny rozpočtu výrazně převyšují ceny obvyklé, hl. m. Praha si vyhrazuje 
právo neudělení grantu. 

8. Komise RHMP, resp. Výbor ZHMP posuzují všechny správně podané a úplné žádosti a jejich 
stanovisko je předloženo RHMP, resp. ZHMP ke schválení. RHMP schvaluje dotace 
do 200 000 Kč, ZHMP schvaluje dotace nad 200 000 Kč.  O žádostech bude rozhodnuto nejpozději 
do 9. 6. 2017. 

9. Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny na internetových stránkách hl. m. Prahy neprodleně 
po schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy na: 

a) internetové stránce http://pamatky.praha.eu (záložka Granty, sekce Formuláře a zásady pro 
poskytování grantů),  

b) www.praha.eu (záložka Dotace a Granty), 
10. Veškeré další informace o grantech vlastníkům památkově významných objektů uvedených v čl. I. 

odst. 1 těchto zásad poskytuje Magistrát hl. m. Prahy: 

OPP MHMP, oddělení „Kancelář památky světového dědictví“, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha, příslušné finanční a grantové specialistky: 

- Jarmila Střeláková, tel. 236 002 319, e-mail: jarmila.strelakova@praha.eu, 
- Ing. Jitka Kyseláková, tel. 236 002 916, e-mail: jitka.kyselakova@praha.eu, 

nebo jsou uvedeny na internetové stránce http://pamatky.praha.eu (záložka Granty, sekce 
Formuláře a zásady pro poskytování grantů)  www.praha.eu (záložka Dotace a Granty). 

11. Po termínu pro doručení žádosti o grant uvedeném v čl. III. odst. 4 těchto zásad nebudou 
jednotlivým žadatelům poskytovány žádné informace ohledně posuzovaných žádostí o grant, a to 

http://pamatky.praha.eu/
http://www.praha.eu/
mailto:jarmila.strelakova@praha.eu
mailto:jitka.kyselakova@praha.eu
http://pamatky.praha.eu/
http://www.praha.eu/
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až do vyhlášení konečného rozhodnutí RHMP či ZHMP, které bude zveřejněno na internetových 
stránkách uvedených v odstavci 8 tohoto článku a o kterém budou žadatelé informováni 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty objektů (dále jen smlouva).  

Pokud nebude vyhověno žádosti o grant, sdělí poskytovatel žadateli bez zbytečného odkladu tuto 
informaci písemnou formou  - vyrozuměním včetně důvodu nevyhovění žádosti. 

12. Nedojde-li ze strany příjemců k čerpání grantu, může OPP MHMP, po projednání s věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, navrhnout RHMP, resp. ZHMP, 
nové využití těchto finančních prostředků. Příjemcem může být žadatel, kterému byl grant 
schválen a který prokáže oprávněné navýšení rozpočtu z důvodů, které nebyly při podání žádosti 
o grant známy (navýšení grantu), nebo žadatel, který splnil podmínky stanovené v těchto 
zásadách, grant mu schválen nebyl a realizoval stavební či restaurátorské práce související přímo 
se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty objektů (dodatečně schválený grant).  

13. Poskytnutí grantu je vázáno na splnění všech podmínek a náležitostí vyplývajících z 
veřejnoprávní smlouvy. 

 
Čl. V. 

UZAVŘENÍ SMLOUVY  
 
1. Žadatel, kterému je grant schválen, je do 30 kalendářních dnů od schválení grantu písemně (e-

mailem) či telefonicky vyzván k podpisu smlouvy. Nedostaví-li se žadatel/é, popř. osoba pověřená 
k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu (resp. nedohodne-li si s OPP MHMP termín náhradní), 
právo na čerpání grantu bez  dalšího zaniká. Přijetí grantu se řídí platnými předpisy ČR, zejména 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, veřejnoprávní smlouvou 
nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnuté finanční 
prostředky / grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, případně část 
v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit 
poskytovateli penále dle tohoto zákona. 

3. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů uvedených ve 
veřejnoprávní smlouvě, včetně změny údajů týkajících se objektu, na který byl poskytnut 
(schválen), a to kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti veřejnoprávní smlouvy.   

4. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo 
zrušení s likvidací, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost poskytovateli, přičemž 
práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou 
předmětem likvidace.  

5. V případě přechodu nebo jiného způsobu převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví, 
nebo zrušení s likvidací) objektů uvedených v čl. I. odst. 1 těchto zásad v průběhu 3 let od 
poskytnutí grantu, je příjemce grantu povinen vrátit hl. m. Praze celý grant, a to do 30 
kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném seznamu (katastru 
nemovitostí), v případě movitých kulturních památek do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
došlo k přechodu nebo převodu vlastnictví. V případě trvalého přemístění movité kulturní památky 
z veřejně přístupného místa na území hl. m. Prahy v průběhu 3 let od poskytnutí grantu, je 
příjemce grantu povinen vrátit hl. m. Praze celý grant, a to do 30 kalendářních dnů od 
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okamžiku, kdy došlo k jejímu přemístění. Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků, je 
povinno při převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část grantu, 
odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li příjemcem grantu 
vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem bytového spoluvlastnictví podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, je povinen v tomto případě vrátit 
poskytovateli grant v plné výši.   
 

Čl. VI. 

REALIZACE PRACÍ 

1. Během realizace prací, na které je grant poskytnut, je příjemce grantu povinen umístit na viditelné 
místo na / u objektu tabulku s nápisem „Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu 
hlavního města Prahy“. Je-li objekt (nemovitá věc), který je předmětem grantového řízení, 
kulturní památkou, je příjemce grantu povinen umístit na tento objekt tabulku s názvem „Kulturní 
památka“ (pouze v případě, že na objektu tato tabulka ještě není). Tabulky obdrží na OPP MHMP 
každý příjemce grantu při podpisu smlouvy. 

2. Práce, na které je grant poskytnut, musí být prováděny v souladu se  závazným stanoviskem 
k provedení prací vydaným OPP MHMP podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. (Informace k žádosti o vydání závazného stanoviska jsou 
uvedeny na internetových stránkách http://pamatky.praha.eu  v sekci potřebuji vyřídit). 

3. Příjemce  grantu je povinen umožnit zástupcům OPP MHMP průběžně sledovat realizaci obnovy 
objektu. 

4.  V případě stavebních nebo restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou pohledově 
uplatňovat (budou zakryty), je příjemce grantu povinen průběžně seznamovat zástupce OPP 
MHMP s průběhem jejich realizace a vyzvat je před  zakrytím těchto prací k průběžné kontrole. 

 

Čl. VII. 

KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ A PROPLACENÍ GRANTU 

1. Příjemce grantu v termínu do 5. 9. 2017 potvrdí písemně (e-mailem) na příslušné grantové 
pracoviště OPP MHMP, že práce budou realizovány v souladu s uzavřenou veřejnoprávní 
smlouvou (např. bude dodržen předmět grantu, výše celkových nákladů) nebo oznámí změnu, 
která by ovlivnila (se týkala) uzavřené veřejnoprávní smlouvy.  

2. Příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do 1. 11. 2017 (telefonicky, e-
mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly provedených prací, na 
které byl poskytnut grant. Tato kontrola musí být provedena nejpozději do 16. 11. 2017, ve zvláště 
odůvodněných případech může ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou žádost příjemce 
schválit jiný termín kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do 4. 12. 2017, jinak 
nárok na čerpání grantu zaniká. Zástupce OPP MHMP může stanovit náhradní termín závěrečné 
kontroly pouze se souhlasem ředitele OPP MHMP.  

3. Závěrečnou kontrolu provedených prací a jejich soulad se  závazným stanoviskem podle čl. VI. 
odst. 2 těchto zásad provedou na místě zástupci OPP MHMP. O provedené kontrole sepíší 
příslušní zástupci zápis. Skutečnosti, které by mohly vést k neproplacení grantu, budou neprodleně 
oznámeny řediteli OPP MHMP. 
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4. Při závěrečné kontrole provedených prací předá příjemce grantu (resp. osoba pověřená) vyplněný 

formulář „Vyúčtování grantu pro příjemce grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017“, který je přílohou č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - 
grantu na rok 2017 a formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů“, který je přílohou č. 2 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu na rok 2017. Společně s těmito 
formuláři předá i účetní nebo daňové doklady (např. faktury), nebo jejich kopie, ve výši 
schváleného grantu a vlastního podílu financování. Je-li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu 
plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a uplatní-li odpočet DPH, předloží také kopii 
registrace k  DPH.  

5. Příjemce grantu je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména    
§ 2 odst. 3. Dokumentaci k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, včetně zdůvodnění výběru 
konkrétního dodavatele prací, smlouvu o dílo, příp. jinou smlouvu a protokol o předání díla je 
nutné předložit OPP MHMP nejpozději s vyúčtováním grantu podle odstavce 2 tohoto článku.  

6. Jestliže celkové uznatelné náklady provedených prací budou (v porovnání s položkovým 
rozpočtem, který byl součástí žádosti o grant): 

− nižší o jakoukoliv částku -  bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu, přičemž bude 
zachován procentuální poměr mezi sníženým grantem a celkovými (reálnými) uznatelnými 
náklady (zaokrouhleno směrem dolů na tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce 
předkládá věcně příslušný člen RHMP na návrh ředitele OPP MHMP, a to po projednání věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení RHMP, resp. 
ZHMP,           

−  vyšší o jakoukoliv částku - výše grantu se nemění. 

Ve výjimečných případech  může žadatel písemně odůvodnit OPP MHMP navýšení celkového 
rozpočtu. OPP MHMP posoudí opodstatněnost navýšení a po projednání věcně příslušnou 
Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP předkládá věcně příslušný člen RHMP na 
návrh ředitele OPP MHMP ke schválení RHMP, resp. ZHMP návrh na navýšení grantu podle čl. 
IV. odst. 12 těchto zásad. 

7. V případě, že příjemce grantu je plátcem DPH, a uplatní-li odpočet DPH u příslušného 
finančního úřadu, není oprávněn hradit z grantu DPH. Toto omezení se nevztahuje na DPH u 
výdajů, které příjemce grantu vynaloží v souvislosti s výnosy/plněním, které je z hlediska DPH 
osvobozeným plněním, nebo které není zdanitelným plněním nebo nemůže či neuplatní u 
příslušného finančního úřadu odpočet DPH. Tuto skutečnost doloží žadatel k žádosti o grant a 
v případě, že odpočet DPH neuplatní, je povinen přeložit písemné čestné prohlášení. 

8. Účetní nebo daňové doklady (např. faktury) podle odstavce 3 tohoto článku musí obsahovat 
výkaz výměr s uvedením jednotkových cen (tyto údaje lze přiložit k účetnímu nebo daňovému 
dokladu formou přílohy). 

9. Jestliže předmětem grantu jsou i práce, které musí provádět osoba s platným povolením 
Ministerstva kultury, musí příjemce grantu při závěrečné kontrole provedených prací společně 
s účetním nebo daňovým dokladem (např. fakturou) restaurátora předat i kopii povolení 
Ministerstva kultury, která ho k provádění těchto prací opravňuje. Příjemce grantu je povinen 
rovněž předat OPP MHMP závěrečnou restaurátorskou zprávu. 
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10. Grant bude proplacen vždy až po závěrečné kontrole provedených prací a po předání vyplněného 
formuláře „Vyúčtování grantu“ společně s dokumenty podle odstavců 3, 4, 7 a 8 tohoto článku na 
účet uvedený v záhlaví veřejnoprávní smlouvy. 

11. V případě provedení pouze části prací, na které byl grant poskytnut, bude grant snížen ve výši 
odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených ve 
veřejnoprávní smlouvě) v souladu s odst. 6 tohoto článku. Snížení grantu bude zaokrouhleno 
směrem dolu na tisíce Kč. 

12. OPP MHMP vede evidenci veškerých dokladů, souvisejících s poskytnutím grantu. 

 

Čl. VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nevyčerpaný grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána, nelze čerpat v následujícím roce. 
Poskytnutí grantu v běžném kalendářním roce, jakož i jeho případné nečerpání nebo nedočerpání 
v plné výši, nezakládá nárok žadatele na poskytnutí grantu v následujících letech. 

2. Žadatel o grant je povinen v případě zániku, transformace, sloučení, změny adresy nebo 
statutárního orgánu, změny v projektu nebo jiných skutečností (např. změna vlastnických vztahů, 
přemístění movité kulturní památky), které mají vliv na schválení grantu tyto skutečnosti písemně 
sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku OPP MHMP.   

3. Příjemce grantu je povinen umožnit provedení finanční kontroly skutečností souvisejících 
s poskytnutím grantu orgány hl. m. Prahy před poskytnutím, v průběhu čerpání a do 5 let 
od podání konečného vyúčtování poskytnutého grantu. Práva a povinnosti pro finanční kontrolu 
jsou stanovena zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na 
podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2017 představuje částku 55 mil. 
Kč. Dotace se poskytují z rozpočtu hl. m. Prahy v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu hl. 
m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy na příslušný kalendářní rok. 

5. Tyto zásady vycházejí ze Základní metodiky pro evidenci grantů hl. m. Prahy na MHMP 
schválené jako příloha č. 1  usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3134 ze dne 4. 12. 2014, která nabyla 
účinnosti dne 1. 1. 2015. Grant je definován jako účelově vázané finanční prostředky z rozpočtu 
hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty příslušné grantové oblasti formou dotace. 
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Příloha č. 1 k zásadám pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů 
na rok 2017 

 
 

Návod pro použití formuláře „Žádost o grant“ a aplikace Software602 Form Filler pro jeho 
vyplnění 

 Aplikace Software602 Form Filler je k dispozici ke stažení na internetových stránkách 
http://pamatky.praha.eu  (záložka Granty, sekce Formuláře a zásady pro poskytování grantů – 
zde je umístěn odkaz na stažení aplikace Filler 602 http://www.602.cz/602xml_filler/download) 

 
  

Návod pro použití formuláře: 
 

1. stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler 
2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o grant pro rok 2017 
3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář 
4. zvolte „program“ 
5. zvolte „podprogram“ 
6. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj požadované doklady a fotografie 
7. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formulář „Provést 

kontrolu vyplnění žádosti“) 
8. soubor (žádost) uložte ve svém PC pod NÁZVEM PROJEKTU (včetně příloh, dokladů a 

fotodokumentace - fotodokumentace ve formátu jpg., max. 20 snímků, v max. velikosti 2 
MG/ 1 snímek) a vypalte na CD / DVD ve formátu zfo 

9. vytiskněte celou žádost včetně příloh a pravdivost údajů stvrďte svým/i podpisem/y tam, kde 
je na žádosti požadováno 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pamatky.praha.eu/
http://www.602.cz/602xml_filler/download
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Příloha č. 2 k zásadám pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů 
na rok 2017 

 
Návod (metodika) při zpracovávání položkových rozpočtů respektive propočtů a odborných 
odhadů stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant hl. m. 
Prahy  
 
Položkové rozpočty, propočty a odhady stavebních a restaurátorských prací musejí vždy vycházet ze 
závazného stanoviska k provedení prací vydaného odborem památkové péče MHMP.  
U položkových rozpočtů bude v elektronické podobě uvedeno datum zpracování a jméno 
rozpočtáře a v tištěné podobě bude uveden také jeho podpis. 

 
a) rozpočtářský software   

 
bude použit na zpracování položkového rozpočtu týkající stavebních prací a dodávek. Tento 
položkový rozpočet zpracovaný rozpočtářským softwarem bude převedený do tabulkových 
procesorů excel (xls, xlsx), 
 
z toho výjimku představují položkové rozpočty na: 

 
okna a balkonové dveře – pro výměnu repasi či opravu oken a balkonových dveří – je vhodné 
zvolit speciální postupy, tzn. předložit standardní tabulky, které obsahují nákresy vč. rozměrů 
jednotlivých typů oken a dveří a údaje o nabídkové ceně tak, jak je předkládají ve svých nabídkách, 
firmy, které se na tyto práce specializují. Formou rozpočtu budou doloženy jen související stavební 
práce, například lešení likvidace odpadu apod. Není-li k dispozici nabídka, pak je třeba zpracovat 
řádný položkový rozpočet s tím, že jeho zpracovatel musí zohlednit náročnost práce. 

 
b) propočty a odborné odhady  

 
budou použity pro restaurátorské práce a speciální stavební práce a dodávky. Pro posouzení 
restaurátorských prací, pokud je jejich provedení podmíněno osobou mající k restaurování povolení 
(licenci) udělené Ministerstvem kultury, je nutné doložit kromě propočtu také restaurátorský záměr 
nebo restaurátorskou zprávu. U speciálních stavebních prací a dodávek (například opravy krovů, 
sanace objektů, podzemní práce apod.) je nutné doložit pro posouzení příslušnou část stavební 
dokumentace, případně podrobný popis. Tyto podklady budou součástí žádosti o grant v části 
specifikované „Doklady k žádosti a návod na vyplnění údajů“ bod 13. 
Předkládané propočty či odborné odhady restaurátorských prací musí mít strukturu položek podle 
popisu dílčích prací v uvedených restaurátorských dokumentech a obsahovat rozměrové parametry 
podle jednotlivých restaurátorských zákroků. 
Obvykle jsou součástí restaurátorských prací také standardní stavební práce a dodávky. Tyto musí být 
doloženy řádným stavebním rozpočtem (například lešení, přesun hmot, VRN apod.) 



            

 
Pro účely grantového řízení se nemovitou věcí rozumí:  

• stavby a pozemky dle § 498 odst. 1, § 506, § 3054 a § 3055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
• jednotky dle § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   
•  

Pro účely grantového řízení se movitou kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. 
Prahy rozumí:  

• hmotná movitá věc evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.  
• veřejně přístupným místem na území hl. m. Prahy se pro účely grantového řízení rozumí veřejné 

prostranství ve smyslu § 14b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. 

 
 
 
 
 
 

 
Program Nemovitá věc 
Podprogram Ostatní památkové objekty (kulturní památky na území hl. m. Prahy, 

objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových 
rezervacích na území hl. m. Prahy, objekty v památkových zónách v hl. m. 
Praze) 

 
Údaje o objektu: 
Ulice  Č. popis.  č. orient.  
Praha  PSČ  
Katastrální území  Číslo parcely  

 

 
    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

   Odbor památkové péče  

    

  

PID 

 

   

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

     
 
    

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016 

m000xm7933
Text napsaný psacím strojem
Vzor



Speci:flkace zadatele o grant hi. m. Prahy a speci:flkace praci, na ktere je zadan grant hi. m. Prahy: 

Zadatel je platcem DPH: ® Ano 0 Ne 

0 je-li Zadatel platcem DPH a uplatni-li odpocet DPH u pnslusneho fmancniho Ui'adu, uvede celkove nak:lady obnovy_ 
bezDPH. 

0 je-li zadatel platcem DPH a nemuze nebo neuplatni odpocet DPH u prislusneho fmancniho Ui'adu, uvede celkove 
naklady obnovy s DPH. V pripade, ze neuplatni odpocet DPH, je povinen predlozit pisemne cestne prohlaseni 

Uved'te pouze ty prace, ktere zamyslite realizovat v roce 2017, resp. ve II. pololeti 2016 

Jednotlive drnhy praei (mohou-li bYt provedeny v etapach) serad'te podle priorit (napr. 
Naklady v Kc (viz 
polozkory rozpocet oprava strechy, oprava oken) 

praci v pfiloze) 

Priorita c.l: 
®Ano ONe 

Prace jsou ke dni podani zadosti provedeny: 0 Ano ® Ne 

Priorita c. 2: 
OAno ®Ne 

0 

Prace jsou ke dni podani zadosti provedeny: 0 Ano 0 Ne 

Priorita c. 3: 
0 OAno ®Ne 

Prace jsou ke dni podani zadosti provedeny: 0 Ano 0 Ne 

A- jednotlive drnhy praei eelkem ( = priorita c. 1 a.Z 3 ) 0 

B - predpokbidany vlastni podil finaneovani ( =A- C ) 0 

C - poiadovana vtse grantn (=A- B ) 0 

POZOR: Jestlize bude skutecna, tj. fakturovanli, cena stavebnich ci restauratorslcych praci: 

a) niZSi 0 jakonkoliv castku - bude grant hl. m. Prahy sniZen pomeme tomuto rozdilu 

b) vyisi o jakoukoliv castku- ryse grantu hi. m. Prahy se nemeni (ve vY,jimecnych a Zadatelem pfsemne oduvodnenych 
pfipadech, ktere nebyly znamy pfi podani zadosti o grant hi. m. Prahy, je moZn.e naryseni grantu podle schvalenych 
Z8sad pro poskytovani grantli hl. m. Prahy pamatkove ryznamnych objektii v roce 2017 (dale jen ,,Zasady"). 
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Informace o financovani praci souvisejicich se zachovanim ci obnovou objektu, na ktecy je zadan grant, 
z rozpoctu hi. m. Prahy nebo z rozpoctu mestske casti hi. m. Prahy, Ceske republiky, Evropske unie od 
r. 2005: 

Grant hi. m. Prahy Gestli.Ze ANO, uved'te jednotlive): 

Rok Drub praci 

Celkem 

Ostatni poskytnute financni prostfedky Gestlize ANO, uved'te jednotlive): 

Nazev 
vefejnopravniho 

Rok subjektu, kterj Drub praci 
poskytl finaneni 

prostfedky 

Celkem 

Informace o dalsim moznem :fmancovani praci souvisejicich se zachovanim ci 
obnovou objektu, 0 ktere pozada vlastnik v roce 2017 z rozpocm mestske casti 
hi. m. Prahy, Ceske republiky, Evropske unie a jine vefejne zdroje financovani 
Gestlize ANO, uved'te jednotlive) *): 

Nazev 

Drub finanen:i vefejnopravm'ho 
Rok 

podpory subjektu, u kterebo Drub praci 
bode pozadano o 

finaneni prostfedky 

2017 

Celkem 

®Ano ONe 

Poskytnuta 
eastkavKe 

+ 

0 

OAno ®Ne 

Poskytnuta 
eastkavKe 

+· 

0 

OAno ®Ne 

Poiadovana 
eastka podpory 

vKe 

+ 

0 

*) Jedna se 0 zadosti, ktere jsou vlastnikem (vlastniky) podany u jinych vefejnopravnich subjektU, 
napf. v ramci :fmancovani ze statniho rozpoctu prostfednictvim Ministerstva kultury, z rozpoctu 
mestske casti, z fondulu EU. 
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Kontaktnf osoba, ktera zpracovala poloZkovj rozpocet praci- vyplnit kontaktnf osobu pro kaZdou 
prioritu zvlast': 

Nazev 

Jmeno Titul pred jmenem 

Pfijmeni Titul za jmenem 

Telefon I Fax I Mobil 

Email 

Dorucovaci adresa a kontakt na zadatele o grant: 

Nazev vlastnika I Icol 

Jmeno Titul pred jmenem 

Pfijmeni Titul za jmenem 

Ulice c.p.l C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast I Ctvrt' (Kat. 6zemi) 

Telefon I Fax Mobil 

Email Telefon c. 2 

Bankovni spojeni vlastnika/vlastnikU: 

1 predcfsli a cfslo u.ctu 1 1 -I k6dbanky 

OPP MHMP 2017 
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Vlastnik objektu podle pfilozeneho vjpisu z verejneho seznamu (katastru nemovitosti), cestneho prohlaseni, ci 
jineho dokladu o vlastnictvi (pouze v pnpade objektii, ktere nejsou zapsany ve verejnem seznamu.1 

V pnpade objektu, ktelj je predmetem bytoveho spoluvlastnictvi die zakona c. 89/2012 Sb., obcanskj zakonik, v 
ucinnem zneni, tYka-Ii se zadost: 

a) spoiecnych casti domu, podepisuji zadost zastupci statutarniho organu spoleeenstvi viastnikU die ak:tualniho 
vy-pisu z verejneho rejstfiku pravnick:Ych osob, 
b) jednotky ve vyiucnem viastnictvi, podepisuji zadost viastnici I spoiuvlastnici teto jednotky. 

Vlastnik objektu 

Pravni forma ICO 

Nazev vlastnika DIC cz 

Datum narozeni 

Jmeno Titul pred jmenem 

Prijmeni Titul za jmenem 

Ulice c.p. C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast I Ctvrf (Kat. llzemi) 

Zahranicni adresa 

Statutarni zastupce vlastnika (podle vjpisu z vefejneho rejstfiku, resp. jineho dokladu) 

Jmeno Titul pred jmenem 

Pnjmeni Titul za jmenem 

Funkce I+ -
1 .••.. .................... ·········· .................................. .... ... ..... ········ . .. ··············· 

Pravdivost udaju uvedenych v zadosti stvrzuji svym podpisem:2 

Podpis vlastm'ka: 
• fyzicke osoby (podepisuje viastnik/viastnici dle vypisu z 

Jmeno Pnjmeni 
verejneho seznamu- katastru nemovitosti) 
• pravnicke osoby (podepisuje statutarni zastupce/ci 
pravnicke osoby- die vy-pisu z verejneho rejsffiku) 
• osoby povefene (na z:iklade pine moci z zadosti)3 

v dne 

111 

1Je-li vice spoluvlastnikci, pri vyph\ovani kolonky Vlastnik, uved'te na prvnim miste toho vlastnika, jehoz bankovni spojeni figuruje v 
zadosti 0 grant, dale pokracujte die vlastniho poradi 
2Podpis/y pripojite pouze na vytistenou podobu zadostilformulare o grant 
30soba poverena, na zaklade pine moci, ktera je prilohou c. 1 zadostilformulare o grant 

Existuji dalsi vlastnici? @ Ano 0 Ne 
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Nedilnou soucasti zadosti o grant je: 
• Pfil.oha c. 1 - Plna moe 
• Pfil.oha c. 2 - Cestne prohlaseni 
• Pn1oha c. 3- Cestne prohlaseni iadatele 0 podporu v rezimu de minimis (ve smyslu ,jeden podnik") 
• Pfil.oha c. 4 - Formular na fotografie 
• Doklady k zadosti a navod na vyplneni udaju 
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PRA H/\ 
P R A G U 
P RA GA 
P RA G 

PLNAMOC 

HLAVNi MESTO PRAHA 
MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY 
Odbor pamatkove pece 

pro zadatele o grant hi. m. Prahy 
vlastniktim pamatkove vjznamnych objektti v roce 2017 

Pfilohac. 1 

(tento vzor pine moci, je pro podam zadosti o grant hl. m. Prahy jedinym akceptovatelnjm) 

Zmocnitel (vlastnik) 

Pnivni forma ICO 

Nazev vlastnika DIC cz 

Datum narozeni 

Jmeno Titul pred jmenem 

Pfijmeni Titul za jmenem 

Ulice c.p. C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast I Ctvrf (Kat. uzemi) 

Zahranicni adresa 

Statutarni zastupce zmocnitele (podle vYJ>isu z vefejneho rejstffku, resp. jineho dokladu) 

Jmeno Titul pfed jmenem 

Pfijmeni Titul zajmenem 

Funkce 

zplnomocnuje 

Zmocnence (ktelj svjm podpisem plnou moe pfijima) 

Pravnf forma ICO 

Nazev vlastnika DIC cz 

Datum narozeni 

Jmeno Titul pfed jmenem 

Pfijmeni Titul za jmenem 

Ulice c.p. C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast I Ctvrf (Kat. U.Zemi) 

Zahranicnf adresa 

Statutarni zastupce zmocnence (podle vYJ>isu z verejneho rejstffku, resp. jineho dokladu) 

IJmeno Titul predjmenem I 
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I Pfijmenl Tirul m jmenem I 
Funkce I+ · 
L--------L----------------------------------------------------------------------~ 

k: 

- zastupovanf ve veci podanf zadosti o grant hi. m. Prahy vlastnfktim pamatkove rymamnych objektU 
v roce 2017 

- podpisu verejnopravnf smlouvy o poskytnutf ucelove dotace- grantu hi. m. Prahy na rok 2017 

- prevzetf verejnopravnf smlouvy o poskytnutf ucelove dotace - grantu hi. m. Prahy na rok 2017 -
stejnopisu c. 5 

- zastupovanf ve veci potvrzenf spravnosti faktur a zaverecneho vylictovani v roce 2017 

Oano One 

Oano One 

Oano One 

0 ano 0 ne 

Datum, misto a overeny podpis zmocnitele:4 Datum, misto a overeny pod pis zmocnence: 

4Podpis/y, veetne ovefeni, pfipojite pouze na vytistenou podobu pine moci 

1/1 
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Pffioha c. 2 

v , , v , 

CESTNE PROHLASENI 

Vlastnik objektu, svjm podpisem potvrzuje, ze: 

• nema nevypomdane zavazky viici hl. m. Praze, statnimu ci dalsim verejnY'm rozpoctfun, 

• nema nedoplatky na danich ani na vefejnem zdravotnim a socialnim pojisteni, 

• nebyla mu v predchozich dvou letech od doruceni zadosti o grant, pravomocnY'm rozhodnutim OPP MHMP ulozena 
pokuta za poruseni zakona c. 20/1987 Sb., o statni pamatkove peCi, ve zneni pozdejsich predpisU, 

• zadatel garantuje, Ze souhrn poskytnucych financnich prosti'edkti z verejnych rozpoctii v ramci cele CR (napr. 
Ministerstva kultury CR, samosprav mest, mestslcych casti a obci, fondu/ii. EU) ve svem souhrnu nepfekroci vjsi 
celkovjch nakladu schvaleneho projektu hi. m. Prahou (predmetu grantu), 

• U.daje v zadosti 0 grant a jejich pnlohach a v cestnych prohlasenich odpovidaji skuteenosti vcetne toho, ze podana 
pfedepsana elektronicka verze formulare (format zfo) je shodna s podanou tiStenou verzf, a zadatel souhlasi s 
uverejnenim techto U.dajii a pnlozenych fotografii (v tiStene podobe i na CD I DVD) pro informaeni poti'eby hi. m. Prahy, 

• bude dodriovat ,Zasady pro poskytovani grantU: hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vjznamnych objektU v 
roce2017", 

• souhlasi se zpracovanim svjch osobnich U.daju (jmeno, pfijmeni, datum narozeni, adresa trvaleho pobytu) hi. m. 
Prahou ke vsem U.konum souvisejicim s timto grantovjm fizenim (plati pouze pro fyzicke osoby), die prfslu8nych 
ustanoveni zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udajii., ve zneni pozdejsich predpisii., a to v ramci ukonii. 
souvisejicich s projedmivanim Radou/Zastupitelstvem HMP, jakoz i na intemetov:Ych strankach HMP, a to po dobu 
nezbytnou k projednavam teto zadosti a k realizaci rozhodnuti pnslusneho organu poskytovatele a dale po dobu, po 
kterou je poskytovatel povinen die platne pravni upravy dokumenty obsahujici osobni udaje pnjemce 
zpracovavat/archivovat, 

• souhlasi s nahliZenim do Usti'edniho seznamu kultumfch pamatek v souvislosti s timto grantovY'm fizenim. 

Pravdivost U.daju uvedenych v pn1oze c. 2 stvrzuji svjm podpisem:5 

Pod pis (podepisuje vjhradne vlastnik): 
• fyzicke osoby (podepisuji vsichni vlastnici dle v:YPisu z 

Jmeno Pfijmeni verejneho seznamu- katastru nemovitosti) 
• pnivnicke osoby (podepisuje statutirni zastupce/ci 
pravnicke osoby- dle v:YPisu z verejneho rejsti'iku) 

v dne 

111 

Spodpis/y pfipojite pouze na vytiStenou podobu dokumentu 

v zadosti 0 grant a v jeji pn1oze (c. 2) kaZdy vlastnik stvrzuje svjm podpisem pravdivost U.daju. v pfipade uvedeni 
nepravdivjch U.daju se vlastnik/vlastnici vystavuje navraceni vefejne podpory, vcetne U.roku. 
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Pfilohac. 3 
v r '" rv v 

CESTNE PROHLASENI ZADATELE 0 PODPORU V REZIMU DE MINIMIS 
(Formular je take k dispozici na internetorych str8nkach UOHS- odkaz: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html, 
z8.loZka PODPORA DE MINIMIS- METODICKE DOKUMENTY- Vzor cestneho prohlaseni) 

Obchodni jmeno I Jmeno zadatele 

Sidlo I Adresa mdatele 

IC I Datum narozeni 

1 • .Zadatel prohlasuje, Ze jako ucetni obdobi podiva 

o kalendarni rok 

® hospodafskj rok 

zacatek konec 

v pfipade, Ze behern predchozich dvou ucetnich obdobi doslo k prechodu z kalendarniho roku na rok 
hospodafskj anebo opacne, uved'te tuto skutecnost vypsanirn ucetnich obdobi, ktera byla pouZita (napr. 1. 4. 2013 -
31. 3. 2014; 1. 4. 2014- 31. 12. 2014) 

2. Podniky propojene s mdatelem o podporu 

(Podle pravidel vefejne podpory lze za podnik povafovat jak:Ykoliv subjekt, ktecy provadf hospodarskou cinnost, tedy nabizf na trhu zbozi nebo 
sluiby, a to bez ohledu na pravni formu tohoto subjektu) 

Zadatel o podporu se povaZuje za propojeny s jinymi podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou maji nektelj z 
nasledujicich vztahu: 

(BliBf informace o propojenem podniku naleznete v METODICKE PiliRUCCE k aplikaci pojmu ,jeden podnik" z pohledu pravidel podpory 
de minimis.) 

a) jeden subjekt vlastni vice nez 50 % hlasovacich prav, ktera naleieji akcionarurn nebo spolecnikiirn, v jinern 
subjektu; 

b) jeden subjekt rna pravo jrnenovat nebo odvolat vice nez 50% clenu spravniho, fidiciho nebo dozorciho organu 
jineho subjektu; 

c) jeden subjekt rna pravo uplatiiovat vice nez 50% vliv v jinern subjektu podle srnlouvy uzavrene s danY'm 
subjektern nebo die ustanoveni v zakladatelske srnlouve nebo ve stanovach tohoto subjektu; 

d) jeden subjekt, ktecy je akcionarern nebo spolecnikernjineho subjektu, ovlada sam, v souladu s dohodou uzavrenou 
s jin'Ymi akcionari nebo spolecniky daneho subjektu, vice nez 50 % hlasovacich prav, nalezejicich akcionarurn 
nebo spoleenikum, v danern subjektu. 

Subjekty, ktere rnaji s Zadatelern o podporu jakYkoli vztah uvedeny pod pisrn. a) aZ d) prosti'ednictvim jednoho nebo 
vice dalsich subjektt1, se take povafuji za podnik propojeny s Zadatelern o podporu. 

Do ryctu podnikii propojenych primo ci zprosti'edkovane se Zadatelern o podporu se zahrnuji osoby zapsane v 
Zlikladnich registrech v souladu se za.konern c. 111/2009 Sb., o za.kladnich registrech, ve zneni pozdejsich predpisu. 

3. Zadatel prohlasuje, Ze 

0 neni ve ryse uvedenern srnyslu propojen s jinY'm podnikern. 

® je ve ryse uvedenern srnyslu propojen s misledujicirni podniky: 

Obchodni jrneno podniku 

Sidlo 

ICO 

4 • .Zadatel prohla8uje, Ze podnik (mdatel) v soucasnem a 2 predchazejicich ucetnich obdobich 

® nevznikl spojenirn podniku ci nabytirn podniku. 
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0 vznikl spojenim (fuzi splynutim) nire uvedenych podniku. 

0 nabytim (fuzi sloucenim) prevzal jmeni nize uvedeneho/ych podnikulu. 

s. Zadatel prohla8uje, ze podnik (&datel) v soucasnem a 2 predehazejicich ucetnich obdobich 

® nevznikl rozdelenim (rozStepenim nebo odstepenim) podniku. 
0 vznikl rozdelenim nize uvedeneho podniku: 

6. Zadatel niZe svjm podpisem 

potvrzuje, re ryse uvedene udajejsou pfesne a pravdive ajsou poskytovany dobrovolne; 

se zavazuje k tomu, ze v pfipade zmeny pfedmetnych udaju v prubehu administrativniho procesu poskytnuti podpory de 
minimis bude neprodlene informovat poskytovatele dane podpory 0 zmenach, ktere u nej nastaly; 

souhlasi se zpracovanim srych osobnich udaju obsaZenych v tomto prohlaseni ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb., o 
ochrane osobnich udajii, ve zneni p. p., za ueelem evidence podpor maleho rozsahu v souladu se zakonem c. 215/2004 
Sb., o uprave nektecych vztahii v oblasti vefejne podpory a o zmene zakona o podpofe ryzk:umu a vY'voje, ve zneni p. p. 
Tento souhlas udeluji spravci (Spravcem je koordina.Cni organ ve smyslu zakona c. 215/2004 Sb., o iiprave nekterjch vztahu v oblasti 

vefejne podpory a o zmene zakona o podpoi'e vyzkwnu a vyvoje, ve meni p. p.) a zpracovateli (Zpracovatelem je poskytovatel podpory de 

minimis.) , ktecymje 

pro vSechny Udaje obsarene v tomto prohlaseni, a to po celou dobu 10 let ode dne udeleni souhlasu. Zaroveii si je 
Zadatel vedom srych prav podle za.kona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju. 

Pravdivost udaju uvedenych v priloze c. 3 stvrzuji svjm podpisem:6 

Podpis (podepisuje vjhradne vlastnik): 
• fyzicke osoby (podepisuji vsichni vlastnici die vy-pisu z 

Jmeno Pnjmeni vefejneho seznamu- katastru nemovitosti) 
• pnivnicke osoby (podepisuje statutarni zastupce/ci 
pravnicke osoby- dle vy-pisu z vefejneho rejstfiku) 

v dne 

1/1 

6podpis/y pi'ipojfte pouze na vytistenou podobu dokumentu 
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Pfiloha ~- 4 
,.., v .., , 

FORMULAR PRO TISTENOU VERZI FOTOGRAFII (pocet lism die poctu fotografii) + 1 
fotografie eeleho objektu 

Popis 

Pop is 

OPP MHMP 2017 

Fotografie na formulafi die zadani, 
vcetne vyplnenyeh povinnyeh udaju 

jsou pfilofeny v tistene podobe 

Stav PRED I PO 

Fotografie na formulafi die zadani, 
vcetne vyplnenych povinnyeh udaju 

jsou pfilofeny v tistene podobe 

Stav PRED I PO 

Stavke dni: 

Stavke dni: 

1/1 
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y, , .., ,, 0 

DOKLADY K ZADOSTI A NAVOD NA VYPLNENI UDAJU 

1. vfpis z verejneho seznamu (katastru nemovitosti') (origimil nebo kopie s ovefenimjeji pravosti) ne starsi 1 mesice 
od doruceni zadosti. Je-li pro ziskam vYJ>isu z vefejneho semamu pou.Zit dalko\j pnstup, je tento dokument predkladan 
pouze ve verzi verejne listiny ne starsi 1 mesice od doruceni zadosti (tm s ovefenim konverzi na CzechPoint). 

V pfipade prevodu vlastnickeho prava je nutno dolozit kopii kupni smlouvy, pnp. jineho nab:Yvaciho titulu s overenim 
jeji pravosti a date kopii navrhu na vklad vlastnickeho prava k nemovitosti do katastru nemovitosti s overenimjeji 
pravosti, 

2. u objektii, ktere nejsou zapsany ve vefejnem semamu (katastru nemovitosti'): nab:Yvaci titul, cestne prohlasenf o 
vlastnictvi a zamer nakladam s touto veei (ne starsi 1 mes:iee od dorueeni zadosti ), 

3. doklad o pravni subjektivite vlastnika - je-li zadatel pravnickou osobou je nezbytne dolozit identiflkaei 

- osob zastupujieieh pravnickou osobu s uvedenim pravniho duvodu zastoupeni, 

- osob s podilem v teto pravnieke osobe, 

- osob, v niehZ rna pfimy podil, a o rysi tohoto podilu, 

upiny vYJ>is z verejneho rejsth'ku (original nebo kopie s overenimjeji pravosti) ne starsi 1 mesiee od doruceni zadosti, 
pficeffiZ z tohoto dokladu musi b-yt zfejme, kdo jedna za pravniekou osobu, neni-li tato skutecnost z dokladu patrn8., je 
nutneji dolozitjinY'm zpusobem (napr. kopiijmenovaeiho dekretu), vZdy s overenim pravosti tohoto dokladu 

4. pokud se zadost 0 grant t-yka spolecnyeh casti domu, ve vlastnictvi spolecenstvi vlastniki:t- v tomto pnpade zadost 0 

grant podepisuji opravneni zastupei statutarniho organu spolecenstvi vlastnikli (die vYJ>isu z verejneho rejstfiku) a k 
zadosti doloti doklad prokazujici, Ze zamer praci, na ktere je grant zadan, byl scbvalen spolecenstvim vlastnikd 
postupem, ktecy je v souladu se zakonem c. 8912012 Sb., obcanslcy zakonik, v ucinnem meni, resp. stanovami 
spoleeenstvi, 

5. plna moe od vlastnika I vlastnikd, je-li vlastnik zastoupen (original nebo kopie s overenim jeji pravosti) ne stars£ 3 
mesieu od doruceni zadosti (vzor pine moci pro rok 2017 s rozsahem opravneni je pn1ohou c. 1 teto Zadosti), podpisy 
zmoenitele (vlastnika I vlastnikli nemovitosti) i zmoenenee (osoby poverene) musi b)it uredne overeny. jinak je plna moe 
neplatna. Podpisy a overeni pfiPQjit pouze k yytistene podobe pine moci. Jina pina moe neni pnpustna. (nepfibravejte), 

6. doklad o pravni subjektivite osoby poverene, jedna-li se o pravniekou osobu (original nebo kopie s ovefenimjeji 
pravosti), ne starSi 3 mesieu od doruceni zadosti - upiny vYJ>is z verejneho rejstfiku, pricemZ z tohoto dokladu musi b-yt 
zfejme, kdo jedna za pravniekou osobu, neni-li tato skutecnost z dokladu patrn8., je nutne ji doloZit jin-ym zpusobem 
(napr. kopiijmenovaciho dekretu nebo kopii stanov spoleeenstvi vlastnikil), vZdy s overenim pravosti tohoto dokladu 
( doloZen v elektronicke i vytiSten.e podobe). 

7. barevna fotodokumentace objektu, vcetne fotografie celeho objektu (stav po 30. 6. 2016): 

a) fotografle v digitalni podobe ve formatu JPG- min. 5 snimkil, max. 20 snimkU, z toho 1 snimek celeho objektu (c 
zadosti prihrajete kaZdy snimek zvlast'- snimek max. o velikosti 2MB), 

b) soucasne v tiStene podobe min. 5 snimkU a max. 20 snimkii, z toho 1 snimek celeho objektu. Fotografle lze 
vytisknout a popsat die vzoru v zadosti ,,Formular na fotografle", pnpadne nalepit na pnslusnou stranu zadosti 
,,Formular na fotografle" a dopinit text pod fotograflemi, viz viz pfiloha c. 4. V pripade vetsiho mnozstvi snimkil na 
samostatne bile listy vzestupne ocislovane. 

V pfipade, Ze praee jsou ke dni podani Zadostijiz hotove, predlozi Zadatel fotodokumentaei formou porovnam, tm. 
snimek pred a stejny snimek po provedeni praci na 1 liste. 
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8. polozkovj rozpocet stavebnich, popf. restaunitorskjch, praci (v aktmilni cenove ll.rovni k datu podani zadosti o 
grant) vedeny v cenach roku 2016 a zpracovany na kaZdou prioritu samostatne: 

• stavebni prace - rozpocet zpracovany rozpoctarslcym software pi'evedeny do tabulkorych procesoni excel (xis, xls:x 

• restauratorske a ostatni specialni price- propocet nebo odbomy odhad zpracovany v tabulkovem procesoru exce 
(xis, xlsx) die prilozeneho restauratorskeho z8meru ci navrhu a dale plati pro price stavebni i restauritorske; 

• v obvykle rozpoctove sestave s rykazem vY"mer (rozmery jednotlirych poloZek, prvloi apod.); 

• rozpocet stavebnich praci musi vychazet ze skutecneho stavu a poznanf objektu; 

• poloZkory rozpoeet musf bYt zpracovan samostatne, nebo clenen podle objektti a to pro kaZdou prioritu tak,jakjsou 
uvedeny v zadosti o grant; 

• z propoctu ci odbomeho odhadu musi bYt patme cleneni pracf s uvedenim strucneho popisu a rozmerorych parametr 

• rozpoeet ci odbomy odhad musf odpovidat textu restaunitorskeho z8meru nebo navrhu obsaZeneho v restauratorsken 
z8meru ( s uvedenim rozmerorych parametni); 

• polo:lky oznacene jako soubor nebo celek, uvedene v rozpoctu, musf bYt dale doplneny poznamkou s blizsfm popise1 
vcetne uvedeni, o jakou praci se jedna; 

• bude-li uvedena v rozpoctu poloZka ,ostatni" musi bYt dale doplnena poznamkou s blizsfm popisem techto nakladu; 

• je-li dodavatel stavebnich, popi'. restauratorslcych praci platcem DPH, je nutno uvest v rozpoctu ceny vcetne DPH; 

• neni-li platcem DPH, je nutno uvest v rozpoctu ,dodavatel neni platcem DPH"; 

• pokud je Zadatelem uplatiiovan odpocet DPH, je treba uvest celkove naklady obnovy bez DPH; 

• do jednotlirych prioritje treba uvadet stavebni ci restauratorske prace, ktere spolu souviseji (napr. oprava stresniho 
plaste vcetne vY"meny krytiny, oprava krovu, klempirslcych prvloi, kominu apod.), pi'icemZ mohou bYt provedeny jen 
nektere z praci. 

Zpracovany polozkovj rozpoeet, propocet a odborny odhad, musi bjt podepsan zpracovatelem - rozpoetafem 
(vcetne uvedeni data zpracovam') na tistene i elektronicke verzi polozkoveho rozpoctu. 

Podrobmi Metodika zpracovavani polozkovjch rozpoctd, propoctd a odbornych odhadu stavebnich a 
restauratorskjch praci je soucasti ,,Zasad pro poskytovani grantd hi. m. Prahy v roce 2017", pn1oha c. 2 

9. bdatel, kterj je platcem DPH a nemuze nebo neuplatni odpocet DPH u pnslusneho fmancniho Ui'adu, je povinen 
pi'edloZit pisemne cestne prohlaseni (stvrzene vlastnorucnfm podpisem) 

10. kopie zavazneho stanoviskalstanovisek na prace, na ktere je zadan grant a jejichZ provedeni bylo pi'ipuSteno 
zavazn)i'm stanoviskem OPP MHMP v souladu s § 14 zakona c. 20/1987 Sb., o statni pamatkove peci, ve zneni 
pozdejsich predpisu, 

11. kopie dokladu 0 zfizeni bankovniho uctu nebo potvrzeni pfislusne hanky (penezniho ustavu) 0 vedeni 
bankovniho uctu, na kteey bude grant poukazan, 

12. oduvodneni podani zadosti 0 grant (strucne vysvetleni duvodu podani zadosti), s uvedenfm data a podpisu 
vlastm'ka I vlastniloi ( eventualne osoby povei'ene) 

13. ostatni dokumenty, vztahujici se k zadosti o grant (napr. restauratorslcy z8mer, restauratorslcy pnizkum, rykresy 
oken, projektova dokumentace, mykologiclcy pnizkum, apod). 
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POZNAMK:v K VYPLNENi ZADOSTIA PRiLOH: 
Pfi volbe odpovedi: ANO I NE Z8datel omaci vybranou momost. 
JestliZe Z8datel (fYzicka osoba, pravnicka osoba,) nezplnomocnijinou osobu kjednani a vyfizovani zadosti, rna se za to, 
ze bude veskere Ukony vyfizovat osobne. 

Zadost v tiStene a elektronicke odobe ke ktere nebudou doloien vsechn 'se uvedene doklad v o&dovane 
kvalite. nebo ve ktere nebudou vyplneny po&dovane udaje. bude v souladu s lankem m. odst. 3 Zasad bez 
dalsiho vyiazena z posuzovani. 
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Pro účely grantového řízení se nemovitou věcí rozumí:  
• stavby a pozemky dle § 498 odst. 1, § 506, § 3054 a § 3055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
• jednotky dle § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 
Pro účely grantového řízení se movitou kulturní památkou na veřejně přístupném místě na území hl. m. 
Prahy rozumí:  

• hmotná movitá věc evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,  
• veřejně přístupným místem na území hl. m. Prahy se pro účely grantového řízení rozumí veřejné 

prostranství ve smyslu § 14b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. 

 
 
 
 
 

 
Program Movitá kulturní památka 
 
Údaje o objektu: 
Označení kulturní památky  
Umístění kulturní památky  Č. popis.  Č. orient.  
Rejstříkové číslo *)  
Praha  PSČ  
Katastrální území  č. parcely  

* Číslo, pod kterým je kulturní památka evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR  
 
  

 
    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

   Odbor památkové péče  

    

  

PID 

 

 

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

     
 
    

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016 

m000xm7933
Text napsaný psacím strojem
Vzor



Specifikace zadatele o grant hi. m. Prahy a specifikace praci, na ktere je zadan grant hi. m. Prahy: 

Zadatel je phitcem DPH: @ Ano 0 Ne 

D je-li zadatel platcem DPH a uplatni-li odpocet DPH u pfislusneho financniho uradu, uvede celkove miklady obnoV):_ 
bezDPH. 

D je-li zadatel pllitcem DPH a nemuze nebo neuplatni odpocet DPH u pfislusneho financniho uradu, uvede celkove 
miklady obnovy s DPH. V pfipade, ze neuplatni odpocet DPH, je povinen predlozit pisemne cestne prohlliSeni 

Uved'te pouze ty pnice, ktere zamyslite realizovat v roce 2017, resp. ve II. pololeti 2016 

Jednotlive druhy praci (mohou-li b)'t provedeny v etapach) serad'te podle priorit 
N aklady v Kc (viz 
polozkov)' rozpocet 

praci v priloze) 

Priorita c. 1: 
@Ano ONe 

Prace jsou ke dni podani zadosti provedeny: 0 Ano @ Ne 

Priorita c. 2: 
0 

OAno @Ne 

Prace jsou ke dni podani zadosti provedeny: 0 Ano 0 Ne 

Priorita c. 3: 
0 

OAno @Ne 

Prace jsou ke dni podani zadosti provedeny: OAno ONe 

A- jednotlive druhy praci celkem ( = priorita c. 1 az 3 ) 0 

B - predpokladany vlastni podil financovani (=A- C ) 0 

C - pozadovana vyse grantu ( =A- B ) 0 

POZOR: Jestlize bude skutecna, tj. fakturovana, cena restauratorsk)'ch praci na obnove: 

a) nizsi o jakoukoliv castku- bude grant hl. m. Prahy snizen pomeme tomuto rozdilu 

b) vyssi o jakoukoliv castku- v)'se grantu hl. m. Prahy se nemeni (ve v)'jimecnych a zadatelem pisemne oduvodnenych 
pfipadech, ktere nebyly znamy pri podani zadosti o grant hl. m. Prahy, je mozne nav)'seni grantu podle schvalenych 
Zasad pro poskytovani grantu hl. m. Prahy pamatkove v)'znamnych objekm v roce 2017 (dale jen ,Zasady"). 
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Informace o financovani praci souvisejicich se zachovanim ci obnovou objektu (movite kuiturni 
~amatky), na ktetj je zadan grant, z rozpoctu hi. m. Prahy nebo z rozpoctu mestske casti hi. m. Prahy, 
Ceske republiky, Evropske unie od r. 2005: 

Grant hi. m. Prahy Gestlize ANO, uved'te jednotlive): 

Rok Drub praci 

Celkem 

Ostatni poskytnute financni prostredky Gestlize ANO, uved'te jednotlive): 

Rok 

Celkem 

Nazev 
verejnopravnibo 
subjektu, ktetj 
poskytl financni 

prostredky 

Drub praci 

Informace o dalsim moznem financovani praci souvisejicich se zachovanim ci 
obnovou objektu (movite kuiturni pamatky), o ktere pozada viastnik v roce 2017 
z rozpoctu mestske casti hi. m. Prahy, Ceske republiky, Evropske unie a jine 
verejne zdroje financovani Gestlize ANO, uved'te jednotlive) *): 

Rok 

2017 

Celkem 

Drub financni 
podpory 

Nazev 
verejnopravnibo 

subjektu, u kterebo 
bude pozadano o 

financni prostredky 

Drub praci 

OAno ®Ne 

Poskytnuta 
castka vKc 

0 

OAno ®Ne 

Poskytnuta 
castka vKc 

0 

OAno ®Ne 

Pozadovana 
castka podpory 

vKc 

0 

*) Jedna se 0 zadosti, ktere jsou viastnikem (viastniky) podany u jinych verejnopravnich subjektu, 
napr. v ramci financovani ze statniho rozpoctu prostrednictvim Ministerstva kultury, z rozpoctu 
mestske casti, z fondu/u EU. 
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Kontaktni osoba, ktera zpracovala polozkovf rozpocet restauratorsk:Ych praci, event. ostatnich 
specialnich praci- vyplnit kontaktni osobu pro kazdou prioritu zvlast': 

Nazev 

Jmeno Titul pi'ed jmenem 

Pi'fjmenf Titul zajmenem 

Telefon I Fax I Mobil 

Email 

Dorucovaci adresa a kontakt na zadatele o grant: 

Nazev vlastnfka I Icol 

Jmeno Titul pi'ed jmenem 

Pi'fjmenf Titul za jmenem 

Ulice c.p.l C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast 
I 

Ctvrt' (Kat. uzemf) 

Telefon I Fax Mobil 

Email Telefon c. 2 

Bankovni spojeni vlastnika/vlastniku objektu (movite kulturni pamatky): 

1 pi'edcfslf a cfslo uctu 1 1 - 1 1 k6d hanky 1 
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Vlastnik objektu (movite kulturni pamatky) podle prilozeneho dokladu o vlastnictvi (napr. kupni smlouvy, 
darovaci smlouvy, dokladu o vyporadani dedictvi), event. ceskeho prohlaseni.1 

Vlastnik objektu (movite kulturni pamatky) 

Pnivni forma reo 

Nazev vlastnika DIC cz 

Datum narozeni 

Jmeno Titul pi'ed jmenem 

Pi'ijmeni Titul zajmenem 

Ulice c.p. C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast I 
Ctvrt' (Kat. uzemi) 

Zahranicni adresa 

Statutarni zastupce vlastnika (podle rypisu z verejneho rejstfiku, resp. jineho dokladu) 

Jmeno Titul pi'ed jmenem 

Pi'ijmeni Titul zajmenem 

Funkce 

Pravdivost udaju uvedenych v zadosti stvrzuji svjm podpisem:2 

Podpis vlastnika: 
• fyzicke osoby (podepisuje vlastnik/vlastnici dle 

Jmeno Pfijmeni 
nab9"vaciho titulu) 
• pravnicke osoby (podepisuje statutami zastupce/ci 
pravnicke osoby- dle rypisu z verejneho rejstriku) 
• osoby poverene (na zaklade pine moci z zadosti)3 

v dne 

1/1 

1Je-li vice spoluvlastniku, pi'i vyplllovani kolonky Vlastnik, uved'te na prvnim miste toho vlastnika,jehoz bankovni spojeni figuruje v 
zadosti 0 grant, dale pokracujte die vlastniho poi'adi 
2Podpis/y pi'ipojite pouze na vytistenou podobu zadosti/formulai'e o grant 
30soba povei'ena, na zaklade pine moci, kteraje pi'ilohou c. I zadosti/formulai'e o grant 

Existuji dalSi vlastnici? 0 Ano @ Ne 

OPP MHMP 2017 5 



Nedilnou soucasti zadosti o grant je: 
• Priloha c. 1 - Plna moe 
• Priloha c. 2 - Cestne prohlaseni 
• Priloha c. 3- Cestne prohlaseni zadatele 0 podporu v rezimu de minimis (ve smyslu ,jeden podnik") 
• Priloha c. 4- Formular na fotografie 
• Doklady k zadosti a navod na vyplneni udaju 
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HLAVNf MESTO PRAHA 

MAGISTRA T HLAVNIHO MESTA PRAHY 
Odbor pamatkove pece 

Pi'iloha c. 1 

PLNAMOC 
pro zadatele o grant hi. m. Prahy 
vlastnikum pamatkove ryznamnych objektu (movite kulturni pamatky) v roce 2017 
(tento vzor plne moci, je pro podani zadosti o grant hl. m. Prahy jedinym akceptovatelnym) 

Zmocnitel (vlastnik) 

Pnivni forma ICO 

Nazev vlastnika DIC cz 

Datum narozeni 

Jmeno Titul pi'ed jmenem 

Pi'ijmeni Titul za jmenem 

Ulice c.p. C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast I 
Ctvrt' (Kat. uzemi) 

Zahranicni adresa 

Statutarni zastupce zmocnitele (podle vY'Pisu z vefejneho rejstfiku, resp. jineho dokladu) 

Jmeno Titul pi'ed jmenem 

Pi'ijmeni Titul za jmenem 

Funkce 

zplnomociiuje 

Zmocnence (ktecy srym podpisem plnou moe pfijima) 

Pravni forma ICO 

Nazev vlastnika DIC cz 

Datum narozeni 

Jmeno 

Pi'ijmeni 

I Titul pi'ed jmeneT!l+-J--. ----:----:---- . ------------
T1tul zaJmenem 1 

------

Ulice c.p. C.o. 

Obec PSC 

Mestska cast 
I 

Ctvrt' (Kat. uzemi) 

Zahranicni adresa 

Statutarni zastupce zmocnence (podle yY-pisu z vefejneho rejstfiku, resp. jineho dokladu) 

I Jmeno I Titul pi'ed jmenem I 
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Pi'ijmeni Titul zajmenem 

Funkce 

k: 

- zastupovani ve veci podani zadosti o grant hl. m. Prahy vlastnikum pamatkove ryznamnych objektu 
v roce 2017 

- podpisu verejnopravni smlouvy o poskytnuti ucelove dotace - grantu hl. m. Prahy na rok 2017 

- prevzeti verejnopravni smlouvy o poskytnuti ucelove dotace - grantu hl. m. Prahy na rok 2017 -
stejnopisu c. 5 

- zastupovani ve veci potvrzeni spravnosti faktur a zaverecneho vyuctovani v roce 2017 

0 ano 0 ne 

0 ano 0 ne 

0 ano 0 ne 

0 ano 0 ne 

Datum, misto a overeny podpis zmocnitele:4 Datum, misto a overeny pod pis zmocnence: 

4Podpis/y, vcetne ovei'eni, pi'ipojite pouze na vytistenou podobu pine moci 

1/1 
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Pi'floha c. 2 

CESTNE PROHLASENi 

Vlastnik objektu (movite kulturni pamatky), svym podpisem potvrzuje, ze: 

• nema nevyporadane zavazky vuci hl. m. Praze, statnimu ci dalSim verejnym rozpoctum, 

• nema nedoplatky na danich ani na verejnem zdravotnim a socialnim pojisteni, 

• nebyla mu v predchozich dvou letech od doruceni zadosti o grant, pravomocnym rozhodnutim OPP MHMP ulozena 
pokuta za poruseni zakona c. 20/1987 Sb., o statni pamatkove peci, ve zneni pozdejsich predpisu, 

• zadatel garantuje, ze souhm poskytnut)'ch financnich prosrredku z verejnych rozpoctu v ramci cele CR (napr. 
Ministerstva kultury CR, samosprav mest, mestskych casti a obci, fondu/u EU) ve svem souhmu neprekroci vfsi 
celkovfch nakladu schvaleneho projektu hl. m. Prahou (predmetu grantu), 

• udaje v zadosti 0 grant a jejich prilohach a v cestnych prohlasenich odpovidaji skutecnosti vcetne toho, ze podana 
predepsana elektronicka verze formulare (format zfo) je shodna s podanou tistenou verzi, a zadatel souhlasi s 
uverejnenim techto udaju a prilozenych fotografii (v tistene podobe i na CD I DVD) pro informacni porreby hl. m. Prahy, 

• bude doddovat ,Zasady pro poskytovani grantu hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vfznamnych objektu v 
roce 2017", 

• souhlasi se zpracovanim svfch osobnich udaju (jmeno, pfijmeni, datum narozeni, adresa trvaleho pobytu) hi. m. 
Prahou ke vsem ukonum souvisejicim s timto grantovfm rizenim (plati pouze pro fyzicke osoby), die prislusnych 
ustanoveni zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju, ve zneni pozdejsich predpisu, a to v ramci ukonu 
souvisejicich s projednavanim Radou/Zastupitelstvem HMP, jakoz i na intemetov)'ch strankach HMP, a to po dobu 
nezbytnou k projednavani teto zadosti a k realizaci rozhodnuti pfislusneho organu poskytovatele a dale po dobu, po 
kterou je poskytovatel povinen die platne pravni upravy dokumenty obsahujici osobni udaje prijemce 
zpracovavat/archivovat, 

• souhlasi s nahlizenim do Ustredniho seznamu kultumich pamatek v souvislosti s timto grantov)'m fizenim. 

Pravdivost udaju uvedenych v priloze c. 2 stvrzuji svfm podpisem:5 

Pod pis (podepisuje vyhradne vlastnik): 
• fyzicke osoby (podepisuji vsichni vlastnici die 

Jmeno Pfijmeni nab)'vaciho titulu) 
• pravnicke osoby (podepisuje statutami zastupce/ci 
pravnicke osoby- die v)'pisu z verejneho rejsrriku) 

v dne 

1/1 

5Podpis/y pi'ipojfte pouze na vytistenou podobu dokumentu 

v zadosti 0 grant a v jeji priloze (c. 2) kazdy vlastnik stvrzuje svfm podpisem pravdivost udaju. v pfipade uvedeni 
nepravdivfch udaju se vlastnik/vlastnici vystavuje navraceni verejne podpory, vcetne uroku. 
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Pi'iloha c. 3 

CESTNE PROHLASENi ZADATELE 0 PODPORU V REZIMU DE MINIMIS 
(Formular je take k dispozici na internetovych stninkach UOHS- odkaz: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora!podpora-de-minimis.html, 
zalozka PODPORA DE MINIMIS- METODICKE DOKUMENTY- Vzor cestneho proh!Mieni) 

Obchodni jmeno I Jmeno zadatele 

Sidlo I Adresa zadatele 

IC I Datum narozeni 

t. Zadatel prohtasuje, ze jako ucetni obdobi pouziva 

0 kalendarni rok 

® hospodarskf rok 

zacatek konec 

v pripade, ze behern predchozich dvou ucetnich obdobi doslo k prechodu z kalendarniho roku na rok 
hospodarskf anebo opacne, uved'te tuto skutecnost vypsanirn ucetnich obdobi, ktera byla pouzita (napr. 1. 4. 2013-
31. 3. 2014; 1. 4. 2014-31. 12. 2014) 

2. Podniky propojene s zadatelem o podporu 

(Podle pravidel vei'ejne podpory lze za podnik povaZovatjakykoliv subjekt, kter:Y provadi hospodarskou cinnost, tedy nabizi na trhu zbozi nebo 
sluzby, a to bez ohledu na pravni formu tohoto subjektu) 

Zadatel o podporu se povaiuje za propojeny s jinymi podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou maji nektecy z 
nasledujicich vztahu: 

(Blizsi informace o propojenem podniku naleznete v METODICKE PRIRUCCE k aplikaci pojmu ,jeden podnik" z pohledu pravidel podpory 
de minimis.) 

a) jeden subjekt vlastni vice nez 50 % hlasovacich prav, ktera nalezeji akcionarurn nebo spolecnikurn, v jinern 
subjektu; 

b) jeden subjekt rna pravo jrnenovat nebo odvolat vice nez 50 % clenu spravniho, fidiciho nebo dozorciho organu 
jineho subjektu; 

c) jeden subjekt rna pravo uplatiiovat vice nez 50% vliv v jinern subjektu podle srnlouvy uzavrene s danyrn 
subjektern nebo die ustanoveni v zakladatelske srnlouve nebo ve stanovach tohoto subjektu; 

d) jeden subjekt, ktery je akcionarem nebo spolecnikern jineho subjektu, ovlada sam, v souladu s dohodou uzavrenou 
s jinymi akcionari nebo spolecniky daneho subjektu, vice nez 50 % hlasovacich prav, nalezejicich akcionarum 
nebo spolecnikurn, v danern subjektu. 

Subjekty, ktere rnaji s zadatelem o podporu jakykoli vztah uvedeny pod pism. a) az d) prostrednictvim jednoho nebo 
vice dalSich subjektil, se take povaZuji za podnik propojeny s zadatelern o podporu. 

Do ryctu podniku propojenych pfirno Ci zprosrredkovane se zadatelem o podporu se zahrnuji osoby zapsane v 
zakladnich registrech v souladu se zakonem c. 11112009 Sb., o zakladnich registrech, ve zneni pozdejsich predpisu. 

3. Zadatel prohlasuje, ze 

0 neni ve ryse uvedenern srnyslu propojen s jinyrn podnikern. 

@ je ve ryse uvedenem srnys1u propojen s nas1edujicirni podniky: 

Obchodni jrneno podniku 

Sid1o 

ICO 

4. Zadatel prohlasuje, ze podnik (zadatel) v soucasnem a 2 predcbazejicich ucetnich obdobich 

@ nevznikl spojenirn podniku ci nabytirn podniku. 
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0 vznikl spojenim (fuzi splynutim) nize uvedenych podniku. 

o nabytim (fuzi sloucenim) prevzal jmeni nize uvedeneho/ych podniku/u. 

s. Zadatel prohlasuje, ze podnik (zadatel) v soucasnem a 2 predchazejicich ucetnich obdobich 

® nevznikl rozdelenim (rozstepenim nebo odstepenim) podniku. 
0 vznikl rozdelenim nize uvedeneho podniku: 

6. Zadatel nize svjm podpisem 

potvrzuje, ze ryse uvedene udaje jsou presne a pravdive ajsou poskytovany dobrovolne; 

se zavazuje k tomu, ze v pfipade zmeny predmetnych udaju v prubehu administrativniho procesu poskytnutf podpory de 
minimis bude neprodlene informovat poskytovatele dane podpory 0 zmenach, ktere u nej nastaly; 

souhlasi se zpracovanim srych osobnich udaju obsazenych v tomto prohlasenf ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb., o 
ochrane osobnich udaju, ve zneni p. p., za ucelem evidence podpor maleho rozsahu v souladu se zakonem c. 215/2004 
Sb., o uprave nekterych vztahu v oblasti verejne podpory a o zmene zakona o podpore ryzkumu a ryvoje, ve znenf p. p. 
Tento souhlas udeluji spravci (Spn'tvcem je koordinacni organ ve smyslu zakona c. 215/2004 Sb., o uprave nektecych vztahu v oblasti 
vei'ejne podpory a o zmene zakona o podpoi'e vyzkumu a vyvoje, ve zneni p. p.) a zpracovateli (Zpracovatelem je poskytovatel podpory de 
minimis.), kterymje 

pro vsechny udaje obsazene v tomto prohlasenf, a to po celou dobu 10 let ode dne udeleni souhlasu. Zaroven si je 
zadatel vedom srych prav podle zakona c. 10112000 Sb., o ochrane osobnich udaju. 

Pravdivost udaju uvedenych v pnloze c. 3 stvrzuji svjm podpisem:6 

Pod pis (podepisuje vyhradne vlastnik): 
• fyzicke osoby (podepisujf vsichni vlastnici die 

Jmeno Pnjmeni nab:Yvaciho titulu) 
• pravnicke osoby (podepisuje statutami zastupce/ci 
pravnicke osoby- die rypisu z verejneho rejstrfku) 

v dne 

1/1 

6Podpis/y pripojite pouze na vytiStenou podobu dokumentu 
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Pi'iloha c. 4 

FORMULAR PRO TISTENOU VERZI FOTOGRAFii (pocet listu die poctu fotografii) + 1 
fotografie umisteni movite kulturni pamatky 

Pop is 

Pop is 

OPP MHMP 2017 

Fotografie na formulafi die zadani, 
vcetne vyplnenych povinnych udaju 

jsou prilozeny v tistene podobe 

Stav PRED I PO 

Fotografie na formulafi die zadani, 
vcetne vyplnenych povinnych udaju 

jsou prilozeny v tistene podobe 

Stav PRED I PO 

Stav ke dni: 

Stav ke dni: 

111 

12 



v, , v,, 0 

DOKLADY K ZADOSTI ANA VOD NA VYPLNENI UDAJU 

1. nabyYaci titul - doklad o vlastnictvi, original nebo kopie s overenim pravosti (napr. kupni smlouva, darovaci 
smlouva, doklad 0 vyporadani dedictvi), event. cestne prohlaseni, ne starsi 1 mesice od doruceni zadosti, zamer 
nakladani s touto veci, vcetne dokladu 0 jinych vecnych pravech k cizim vecem, 

2. rypis z evidence z Usrredniho seznamu kultumich pamatek CR, 

3. souhlas pro hl. m. Prahu k nahlizeni do Usrredniho seznamu kultumich pamatek v souvislosti s timto grantov)'m 
rizenim (souhlas napsan vlastnim textem), 

4. doklad o pnivni subjektivite vlastnika - je-li zadatel pravnickou osobouje nezbytne dolozit identifikaci 

- osob zastupujicich pravnickou osobu s uvedenim pravniho duvodu zastoupeni, 

- osob s podilem v teto pravnicke osobe, 

- osob, v nichz rna pfimy podil, a o v)'si tohoto podilu, 

uplny v)'pis z verejneho rejstriku (original nebo kopie s overenimjeji pravosti) ne starsi 1 mesice od doruceni zadosti, 
pricemz z tohoto dokladu musi b)'t zrejme, kdo jedna za pravnickou osobu, neni-li tato skutecnost z dokladu patma, je 
nutneji dolozitjinym zpusobem (napr. kopiijmenovaciho dekretu), vzdy s overenim pravosti tohoto dokladu 

5. plmi moe od vlastnika I vlastniku, je-li vlastnik zastoupen (original nebo kopie s overenim jeji pravosti) ne starsi 3 
mesicu od doruceni zadosti (vzor pine moci pro rok 2017 s rozsahem opravneni je prilohou c. 1 teto zadosti), podpisy 
zmocnitele (vlastnika I vlastniku nemovitosti) i zmocnence (osoby poverene) musi b)ft uredne overeny, jinak je plna moe 
neplatna. Podpisy a overeni pfipojit pouze k yytistene podobe pine moci. Jina plna moe neni pripustmi. (neprihravejte), 

6. doklad o pravni subjektivite osoby poverene, jedna-li se o pravnickou osobu (original nebo kopie s overenimjeji 
pravosti), ne starsi 3 mesicu od doruceni zadosti - uplny v)'pis z verejneho rejstriku, pricemz z tohoto dokladu musi b)'t 
zrejme, kdo jedna za pravnickou osobu, neni-li tato skutecnost z dokladu patma, je nutne ji dolo zit jinym zpusobem 
(napr. kopiijmenovaciho dekretu nebo kopii stanov spolecenstvi vlastniku), vzdy s overenim pravosti tohoto dokladu 
(dolo zen v elektronicke i vytistene podobe), 

7. barevna fotodokumentace objektu (movite kulturni pamatky ), vcetne fotografie umisteni objektu (movite 
kulturni pamatky) (stav po 30. 6. 2015): 

a) fotografie v digitalni podobe ve formatu JPG- min. 5 snimku, max. 20 snimku, z toho 1 snimek celeho objektu (d< 
zadosti pfihrajete kafdy snimek zvlast'- snimek max. o velikosti 2MB) 

b) soucasne v tistene podobe min. 5 snimku a max. 20 snimku, z toho 1 snimek celeho objektu. Fotografie lze 
vytisknout a popsat die vzoru v zadosti ,Formular na fotografie", pripadne nalepit na prislusnou stranu zadosti 
,Formular na fotografie" a doplnit text pod fotografiemi, viz viz priloha c. 4. V pripade vetsiho mnozstvi snimku na 
samostatne bfle listy vzestupne ocislovane. 

v pripade, ze prace jsou ke dni podani zadosti jiz hotove, predlozi zadatel fotodokumentaci formou porovnanf, tzn. 
snimek pred a stejny snimek po provedeni praci na 1 liste. 

8. polozkovj rozpocet restauratorskych praci (v aktualni cenove urovni k datu podani zadosti 0 grant) vedenyv 
cenach roku 2016 a zpracovany na kazdou prioritu samostatne: 

• restauratorske a ostatni spechilni prace- propocet nebo odbomy odhad zpracovany v tabulkovem procesoru excel 
(xls, xlsx) die prilozeneho restauratorskeho zameru ci navrhu a dale plati pro prace stavebni i restauratorske; 

• v obvykle rozpoctove sestave s v)'kazem v)'mer (rozmery jednotliv)'ch polozek, prvku apod.); 

• rozpocet stavebnich praci musi vychazet ze skutecneho stavu a poznani objektu; 
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• polozkory rozpocet musi by-t zpracovan samostatne, nebo clenen podle objektu a to pro kazdou prioritu tak,jakjsou 
uvedeny v zadosti 0 grant; 

• z propoctu ci odbomeho odhadu musi bYt patme cleneni praci s uvedenim strucneho popisu a rozmerorych parametri 

• rozpocet ci odbomy odhad musi odpovidat textu restauratorskeho zameru nebo navrhu obsazeneho v restauratorskem 
zameru (s uvedenim rozmerorych parametru); 

• polozky oznacene jako soubor nebo celek, uvedene v rozpoctu, musi by-t dale doplneny poznamkou s blizsim popiserr 
vcetne uvedeni, o jakou praci se jedna; 

• bude-li uvedena v rozpoctu polozka ,ostatni" musi by-t dale doplnena poznamkou s blizsim popisem techto nakladu; 

• je-li dodavatel restauratorskych praci platcem DPH, je nutno uvest v rozpoctu ceny vcetne DPH; 

• neni-li platcem DPH, je nutno uvest v rozpoctu ,dodavatel neni platcem DPH"; 

• pokud je zadatelem uplatnovan odpocet DPH, je treba uvest celkove naklady obnovy bez DPH; 

• do jednotlirych prioritje treba uvadet restauratorske prace, ktere spolu souviseji, pricemz mohou by-t provedeny jen 
nektere z praci. 

Zpracovany polozkovj' rozpocet, propocet a odborny odhad, musi byt podepsan zpracovatelem- rozpoctarem 
(vcetne uvedeni data zpracovani) na tistene i elektronicke verzi polozkoveho rozpoctu. 

Podrobna Metodika zpracovavani polozkovj'ch rozpoctu, propoctu a odbornych odhadu stavebnich a 
restauratorskj'ch praci je soucasti ,Zasad pro poskytovani gran til hi. m. Prahy v roce 2017", priloha c. 2 

9. zadatel, ktecy je platcem DPH a nemuze nebo neuplatni odpocet DPH u pfislusneho financniho uradu, je povinen 
predlozit pisemne cestne prohlaseni (stvrzene vlastnorucnim podpisem), 

10. popis soucasneho stavu a navrhovany zpusob restauratorskeho zasahu, 

11. kopie zavazneho stanoviska/stanovisek na prace, na ktere je zadan grant ajejichz provedeni bylo pripusteno 
zavaznym stanoviskem OPP MHMP v souladu s § 14 zakona c. 20/1987 Sb., o statni pamatkove peci, ve zneni 
pozdejsich predpisu, 

12. kopie dokladu 0 zrizeni bankovniho uctu nebo potvrzeni prislusne hanky (penezniho ustavu) 0 vedeni 
bankovniho uctu, na ktery bude grant poukazan, 

13. oduvodneni podani zadosti 0 grant (strucne vysvetleni duvodu podani zadosti), s uvedenim data a podpisu 
vlastnika I vlastniku ( eventualne osoby poverene) 

14. ostatni dokumenty, vztahujici se k zadosti o grant (napr. restauratorsky pruzkum, mykologick)· pruzkum, 
restauratorsky zamer, apod. ). 

POZNAMKY K VYPLNENi ZADOSTI A PIDLOH: 
Pri volbe odpovedi: ANO I NE zadatel oznaci vybranou moznost. 
Jestlize zadatel (fyzicka osoba, pravnicka osoba,) nezplnomocnijinou osobu kjednani a vyrizovani zadosti, rna se za to, 
ze bude veskere ukony vyrizovat osobne. 
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Zadost (v tistene a elektronicke podobe), ke ktere nebudou dolozeny vsechny vjse uvedene doklady v pozadovane 
kvalite, nebo ve ktere nebudou vyplneny pozadovane iidaje, bude v souladu s Clankem III. odst. 3 Zasad bez 
dalsiho vyrazena z posuzovani. 
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Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016 
       
     

Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

 
Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy                        

termín: 14. 11. 2016 
 
Počátek lhůty pro podání žádosti o grant činí 30 dní po zveřejnění grantového 
programu na úřední desce hl. m. Prahy. 

 
Stručný přehled všech došlých žádostí o grant hl. m. Prahy: 
(vypracování základního přehledu žádostí o grant hl. m. Prahy, vč. třídění podle katastrů 
nemovitostí u věcí nemovitých a přehledu žádostí o grant hl. m. Prahy na věci movité) 
- předání (prokazatelným způsobem) členům věcně příslušné Komise Rady hl. m. 

Prahy (dále jen „Komise RHMP“)   
                   termín: leden 2017 

           odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                   specialistka OPP MHMP 
         

- předání (formou informace) členům věcně příslušného Výboru Zastupitelstva hl. 
m. Prahy (dále jen „Výbor ZHMP“) 

      termín: únor 2017 
                                                                            odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
  
 

Administrativní zpracování žádostí o grant hl. m. Prahy  
(evidence v programu GRANTY, věcná a formální kontrola žádostí, příloh a podkladů) 

          termín: leden - únor 2017
                  odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                    specialistka OPP MHMP
  
  

Předání žádostí o grant hl. m. Prahy oddělení státní správy památkové péče odboru 
památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k posouzení z hlediska státní památkové 
péče (jednotliví specializovaní územní pracovníci - SUP obdrží žádosti o grant hl. m. 
Prahy rozdělené podle katastrů nemovitostí a u věci movité podle jejího umístění) 

         termín:7. - 9. 2. 2017 
           odpovědná: vedoucí oddělení státní správy  

        památkové péče OPP MHMP 
 

 
Výsledky odborného posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy oddělením státní správy 
památkové péče odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

             termín: 20. 2. 2017 
odpovědná: vedoucí oddělení státní správy  

        památkové péče OPP MHMP 
 

 
Stanovisko soudního znalce k výši rozpočtovaných nákladů jednotlivých žádostí 
o grant hl. m. Prahy   

 
                                                                                    1. termín (kontrolní): prosinec 2016           
                                                                                    2. termín (kontrolní): únor 2017 

                      odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
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Předložení navrhnutých grantů hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a 
podstaty objektu „Komisi RHMP“ k projednání 
                   termín: březen 2017 

             odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
  

 
Předložení navrhnutých grantů hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a 
podstaty objektu  na věci nemovité i movité „Výboru ZHMP“ k projednání 
                                  termín: duben 2017 

           odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
  
 

Kontrola rozpočtovaných nákladů soudním znalcem - týká se grantů, které byly 
navrženy (doporučeny) „Komisí RHMP“ a „Výborem ZHMP“ 

      
                        termín: květen 2017 
       odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
 
 

Zpracování tisku, schválení grantů hl. m. Prahy Radou hl. m. Prahy včetně schválení 
(vzorové) smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování 
památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité i movité 
                   termín: červen 2017 

         odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP 
 

Zpracování tisku a schválení grantů hl. m. Prahy Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
včetně schválení (vzorové) smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. 
Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité a 
movité                                      termín: červen 2017 

          odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
 
 

Podpis smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy s  příjemci, kterým 
byl usnesením RHMP a ZHMP schválen grant hl. m. Prahy na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty objektu v roce 2017 – věci nemovité i movité 

termín: do 30 dnů od přijetí 
 usnesení RHMP nebo ZHMP  

          odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
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Písemná informace o neudělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů včetně informace o vyřazení žádostí o grant hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů dle usnesení schváleného RHMP, resp. 
ZHMP.  

termín: do 30 dnů od přijetí  
usnesení RHMP nebo ZHMP 

          odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  



       Příloha č. 7 k důvodové zprávě  

 

Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo  
ze dne   

k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  udělení grantů hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200 000 Kč v celkové výši 42 570 000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy č. 
2 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) s 
tím, že pokud by částka v režimu „de minimis" schválená žadatelům uvedeným v 
příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů 
překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  udělení grantů hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200 000 Kč v celkové výš i 13 870 000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy č. 
5 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a dle 
přílohy č. 6 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) 

3.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 
7 tohoto usnesení 

4.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu movité 
kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy dle 
přílohy č. 8 tohoto usnesení 

I I .   n e s c h v a l u j e  

udělení grantu hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných objektů v 
roce 2017, který přesahuje částku 200 000 Kč v celkové výši 500 000 Kč z běžných 
výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 na objekt  vedený 
pod č. 114 (ostatní památkově chráněné objekty), který je součástí přílohy č. 1 tohoto 
usnesení z důvodu nesplnění podmínek uvedených v článku IV. bod 6 Zásad pro 
poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
- nadhodnocení stavebních prací 



I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.5.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5242  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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