
Zápis z 1. schůze Výboru pro zahraniční vztahy a 
cestovní ruch ZHMP, ze dne 15.12. 2010 

  

Přítomni: 

Mgr. Jan Kalousek 

Mgr. František Cipro 

Mgr. Albert Kubišta 

Ing. Václav Novotný 

Dr.Ing.Milan Urban 

MUDr.Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. 

Daniel  Hodek 

Mgr. Lukáš Kaucký 

Bc.Ondřej Pecha 

  

Hosté: 

Mgr. Jan Kněžínek (OKP) 

Ing. Lucie Čadilová (OZV – PD) 

PhDr.Jana Hudcová (OKP) 

Mgr. Markéta Pirklová (OZV) 

Ing. Michaela Ševčíková (OZV) 

Mgr. Radana Lišková (OKP) 

Petr Vlasák 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (ZHMP) 

Ivan Bednář 

  



Omluveni: 

MUDr. Boris Šťastný 

Předseda výboru zahájil jednání a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. 

  

Bod 1  

Úvodní slovo předsedy 

a)  

Předseda výboru přivítal zúčastněné členy výboru i přítomné hosty. 

Konstatuje, že se dnes na výboru musí odsouhlasit plán veletrhů cestovního ruchu 
na rok 2011, a to vzhledem k nutnosti sestavit plán veletrhů s jistým časovým 
předstihem – viz. bod programu č. 4. 

V. Novotný - upozorňuje, že by mělo být revokováno usnesení ZHMP k záměru 
transformace p.o. Pražská informační služba v souladu s předloženým tiskem do 
Rady HMP. 

Předseda výboruuvádí, že toto bude projednáno v bodu 5 – různé. 

Předseda výboru navrhuje schválení programu dnešního jednání výboru.  

Předseda výboru navrhuje hlasování o dnešním programu. 

Všichni členové PRO. 

  

b) 

Předseda výboru uvádí, že by měl být zvolen ověřovatel zápisu pro příští jednání 
výboru. Navrhuje, aby byl zvolen V. Novotný. 

Předseda výboru navrhuje hlasování o ověřovateli zápisu – Ing. Václav 
Notovný. 

Všichni členové jsou PRO. 

  

c) 



Předseda uvádí, že by měl být zvolen místopředseda a tajemník výboru. Navrhuje 
zástupce koalice a opozice. Mají již členové představu, kdo by to měl být ? Toto bude 
volit Zastupitelstvo HMP. 

V. Novotný – má představu, že to bude za TOP 09 on. 

V. Hodek – má představuje, že to bude za ČSSD on. 

Předseda výboru navrhuje hlasování o prozatímním tajemníkovi – Mgr. 
František Cipro. 

Všichni členové jsou PRO. 

  

d) 

Předseda výboru konstatuje, že zahraniční prezentace města je dlouhodobě 
podfinancována, je potřeba ji zefektivnit. Je to rozděleno do dvou odborů - OZV 
(Odbor zahraničních vztahů) a OKP (Odbor kultury a památkové péče). Agenda 
odborů se velmi úzce prolíná a je třeba hledat cesty ke sjednocení systému 
zahraniční prezentace HMP. 

Na příští zasedání by rád měl připravenou analýzu. 

Předseda výboru se obrací na členy s dotazem, zda se rozprava o tomto bodu 
ponechá na příští jednání výboru . Navrhuje hlasovat o přesunutí diskuze o 
tomto bodě na příští jednání výboru. 

Všichni členové jsou PRO. 

  

Bod 2. 

Činnost výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch 

Předseda výboru konstatuje, že po přerozdělení kompetencí jednotlivých výborů 
Zastupitelstva HMP v tuto chvíli neexistuje žádný jednotný dokument, který by 
činnost tohoto výboru upravoval.  

Předseda výboru se obrací na prozatímního tajemníka, aby na příští zasedání 
připravil dokument, který bychom po diskuzi schválili – bude se jednat o vytvoření 
z původních kompetencí zahraničního výboru a výboru pro památkovou péči a 
cestovní ruch. 

Předseda výboru navrhuje hlasovat o tom, že na svém příštím jednání se 
projedná návrh činnosti Výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch, jež 
připraví prozatímní tajemník výboru. 



Všichni členové jsou PRO. 

  

Bod 3 

Prezentace činnosti odborů OKP a OZV 

Mgr. Kněžínek uvádí, že je připravena prezentace o OKP, kterou všichni členové 
obdrželi jak v tištěné podobě, tak na CD. S odkazem na promítanou prezentaci tedy 
komentuje jednotlivé slidy a činnost odboru, zejména oddělení cestovního ruchu. 

  

Mgr. Cipro představil prezentaci o OZV, kterou všichni členové obdrželi v tištěné 
podobě. S odkazem na promítanou prezentaci popisuje činnost OZV, organizační 
členění, již proběhlé akce, rozpočet odboru atd. 

Nikdo z přítomných členů nemá doplňující dotazy k prezentacím obou odborů. 

Předseda výboru navrhuje, aby došlo k nějakému sloučení OZV a oddělení 
cestovního ruchu. Přijde mu to optimálnější. Aktivity by se daly překrývat.  

Předseda navrhuje hlasovat o tomto usnesení: 

Výbor se usnáší na tom, že na svém dalším jednání projedná návrh činnosti 
výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch pro rok 2011, jež představí 
pověřený tajemník výboru. 

Všichni členové jsou PRO. 

  

Bod 4 

Veletrhy cestovního ruchu pro rok 2011 

J. Kněžínek uvádí, že OKP shromáždil materiály, jak se rozhodovalo o veletrzích na 
rok 2011. Členové mají v materiálech předloženo usnesení + tisk. Hned poté co 
Rada HMP schválila, vyhlásili soutěž na cargo firmu s tím, že dali limit do 10mil. 
V loňském roce to bylo rozšířené. Letos to bylo zúženo na 10mil. Výsledek celého 
procesu mají všichni před sebou. To, kam po světě se jezdí je otázkou širší diskuze 
s ministerstvem apod. 

V. Novotný – uvědomuje si, že má-li první veletrh proběhnout v lednu, není čas na 
dlouhé průtahy. Veletrhy byly vybrány, firma vysoutěžena, nemáme-li rozvrátit 
veletržní prezentace, nemáme velký prostor o věci diskutovat. On by však volil jiného 
realizátora i destinace. Vítá slova předsedy, že by měla být provedena analýza 
účinnosti těchto nástrojů. Hovoří-li se o 100mil na cestovní ruch a z toho 2mil. na 
grantový systém. Má za to, že toto je přesně předmětem tohoto výboru, kam má být 



propagace HMP směřována, jak se mají zahraniční akce HMP lépe medializovat, aby 
byly efektivnější. 

Upozorňuje na slovíčka turistika – turismus. Je v nich velký rozdíl. 

Z. Bonhomme Hankeová – vznáší dotaz, zda se ze Šanghaje (EXPO 2010 
v Šanghaji) dovezli všechny předměty zpět do ČR ? 

F. Cipro – celá expozice je dle údajů ve smlouvě ve vlastnictví HMP a je v tuto chvíli 
v transportu. Bude následovat diskuze, co s tím dále. Jaké bude další využití. 
Prozatím nebyla možnost využití diskutována. 

  

Předseda výboru navrhuje hlasovat o tomto usnesení: 

Výbor bere na vědomí účast HMP na veletrzích cestovního ruchu a výsledky 
výběrového řízení na dodavatele služeb. 

Všichni jsou PRO. 

  

Bod 5 

Různé 

a) 

F. Cipro – OZV a OKP připravuje prezentaci Dny Prahy Madridu na březen 2011. 
Akce byla dohodnutá již v průběhu října letošního roku. Byl již připraven návrh 
programu. Zatím nemá rozhodnutí výboru. Dává ke zvážení, zda tuto akci stojí za to 
realizovat a zda ji výbor podpoří či ne. 

Předseda výbor upozorňuje, že výbor neměl čas neseznámit se s programem – 
navrhuje přesunout na další termín, aby se členové mohli s programem těchto Dnů 
seznámit.  

F. Cipro – s tímto návrhem souhlasí. 

Z. Bonhomme Hankeová – rozdíl mezi Dny Prahy a veletrhem ? 

F. Cipro - vysvětluje rozdíl mezi Dny Prahy a veletrhy. Odpověď doplňuje J.Hudcová. 

  

 

 



Předseda navrhuje hlasovat o tomto usnesení: 

Výbor souhlasí s přesunem akce Dny Prahy v Madridu do druhé poloviny roku 
2011 s tím, že výbor žádá ředitele OZV, aby s madridskou stranou projednal 
náhradní termín. 

Všichni jsou PRO. 

  

b) 

Předseda výboru navrhuje termíny jednání výboru pro zahraniční vztahy a cestovní 
ruch, a to pravidelně 1x měsíčně s tím, že navrhuje 2.úterý v měsíci. 

D. Hodek - navrhuje „starý“ model, scházet se vždy po ukončení jednání 
Zastupitelstva HMP. 

A. Kubišta - přiklání se k úterý. 

Předseda navrhuje začátek od 16:00 hod. 

  

Předseda výboru navrhuje hlasovat o termínu dalšího jednání výboru: 

11.1. 2011 od 16:00 hod. 

Všichni jsou PRO. 

  

c) 

J.  Kněžínek - upozorňuje, že materiál není transformace PIS. Transformace je 
připravená, ale do zastupitelstva se to před volbami nechtělo dávat. Transformace se 
převádí na rok 31.12.2011 – pouze o tomto je materiál, který mají členové před 
sebou. Nyní se jedná pouze o revokaci usnesení. 

V. Novotný – ujišťuje se o účelnosti materiálu.  Má velké výhrady transformace na 
akciovou společnost, ale v tuto chvíli by to rád celé nepopisoval. Navrhuje, aby toto 
téma bylo tématem na dalších jednáních tohoto výboru.  

O. Pecha – toto je důvod, proč chtěl tento termín posouvat – aby byl čas na 
podrobnou diskusi a je rád, že se tomuto tématu bude výbor věnovat. 

A.  Kubišta, V. Novotný - požadují dodání stanovisko advokátní kanceláře – analýzu, 
zda to má být akciová společnost atd. 

  



 

Předseda výboru navrhuje hlasovat o usnesení: 

Výbor doporučuje revokovat usnesení Zastupitelstva HMP ze dne 26.3. 2010 
k záměru transformace p.o.  PIS v souladu s předloženým tiskem do Rady HMP 
č. R-3090. 

Všichni jsou PRO. 

  

Předseda poděkoval za účast a těší se 11.1. 2011 na další setkání se všemi členy 
výboru. 

  

   

  

Zápis vyhotovil: Petra Ježková 
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