
Zápis z 6. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

konaného dne 11. 6. 2012 v 13:00 hod 
 

 
Přítomni: členové -  Bc. O. Pecha (předseda), Mgr. P. Bříza, Mgr. J. Kalousek, Mgr. A. 

Kubišta, J. Liška,  Mgr. M. Semelová, Mgr. L. Štvánová  
      tajemnice – Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Ing. V. Novotný, radní HMP 
  Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP 
  Mgr. J. Kněžínek, ředitel OPP MHMP 
  Mgr. J. Hudcová, OZV MHMP 
  Mgr. J. Lapáčková, OZV MHMP 
  paní J. Střeláková, OPP MHMP 
  Mgr. L. Mečkovský, OPP MHMP 
  MUDr. B. Šťastný, poslanec PSP ČR a zastupitel HMP 
  Ing. L. Ramnebornová, ředitelka příspěvkové organizace Pražská informační služba  
  Mgr. D. Svobodová, ředitelka příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí 
   
  + dle prezenční listiny 12 zástupců odborné veřejnosti 
 
 
 
Omluveni:  Bc. F. Adámek, člen výboru 

Mgr. L. Kaucký, člen výboru 
Mgr. R. Vaculka, člen výboru 
MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B., členka výboru 

  
        

  
 
1.  Zahájení zasedání 

• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty.  
 
 
2. Schválení programu zasedání 

• K zápisu z 5. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP zmínil pan předseda dvě připomínky, a to uvádět 
jmenovitě zpracovatele materiálů do výčtu přítomných hostů a opravu titulu ředitele 
příspěvkové organizace Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK PhDr. Šmída. 

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Žádný ze členů výboru 
neměl k navrženému programu žádnou připomínku či návrh na doplnění programu. 

 
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. Navržený program         
6. zasedání výboru byl schválen beze změn.  
 
 
3. Volba ověřovatele 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání místopředsedu výboru 
J. Lišku.                   
 

(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 



 
4. Návrh na zřízení a jmenování členů nové Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování 
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění  

• Předseda představil přítomným návrh na zřízení a jmenování členů Komise Rady    
hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (dále jen 
„grantová komise“). Zřízení této komise je předpokladem realizace grantového řízení. 
Předseda výboru navrhl materiál na tomto zasedání neprojednávat a odložit jej na 
příští zasedání. Místopředseda výboru J. Liška se k tomuto návrhu připojil a doporučil 
jeho odložení i z důvodu menšího počtu přítomných členů, čímž se výbor dostal na 
hranici usnášeníschopnosti.  

 
 
Závěr: 
Předseda výboru odložil materiál na příští zasedání výboru. Bez hlasování. 
 
 
5. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2013 

• Bc. Pecha představil členům výboru materiál projednaný a odsouhlasený Komisí 
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 
a příspěvků na financování oprav církevních objektů dne 29. 5. 2012. Jedná se        
o Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2013, Žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2013, Vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu pro rok 2013, Časový 
harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2013. Termín podání žádostí o grant hl. m. 
Prahy na rok 2013 je do 30. 11. 2012. Předseda předal slovo řediteli OPP MHMP. 
Mgr. Kněžínek informaci doplnil a uvedl, že termíny a harmonogram schvalování 
grantů na příští rok proběhnou ve stejném režimu jako letos. 

• Do diskuse se žádný ze členů výboru nepřihlásil, a tak nechal předseda o návrhu 
hlasovat. 

 
 
Usnesení: 
Výbor schvaluje předložený návrh: 

⇒ Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2013 

⇒ Žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 
⇒ Vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty objektu pro rok 2013 
⇒ Časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 
Výbor souhlasí s předložením návrhu k projednání v Radě hl. m. Prahy.  
 
 
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.  
 
 
6. Návrh Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu na  
rok 2013 a Harmonogramu grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu 
na rok 2013 

• Předseda výboru představil členům materiál a předal slovo vedoucí oddělení 
cestovního ruchu OZV MHMP Mgr. Hudcové, aby seznámila přítomné se změnami 



v navrhovaných Zásadách pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti cestovního 
ruchu na rok 2013. Mgr. Hudcová uvedla, že hlavní změna spočívá ve výběru témat, 
jež jsou oproti dřívějšku rozšířena na produktové záležitosti k oživení příjezdové 
turistiky do hl. m. Prahy na období mimo hlavní sezónu. Kongresová turistika je 
řešena v rámci změny zřizovací listiny příspěvkové organizace HMP Pražská 
informační služba.  Mgr. Hudcová dále zmínila doplněná hodnotící pravidla, co se 
týče formálních záležitostí, a dále přínos projektu k rozvoji cestovního ruchu v hl. m. 
Praze. Při posuzování žádosti budou brány v úvahu tyto skutečnosti: výrazné 
rozšíření nabídky služeb, jedinečnost projektu, připravenost projektu, kvalita 
zpracování žádosti, přiměřenost nákladů projektu a zdůvodnění žádosti na realizaci 
projektu a propagace projektu. Formuláře pro podání žádosti jsou neměnné a termín 
pro podání žádosti je do 31. 10. 2012.  

• Do diskuse se přihlásil MUDr. Šťastný s dotazem na konkrétní grantová témata. Mgr. 
Hudcová přítomným zmiňovaná témata přednesla a uvedla, že jsou součástí Zásad 
pro poskytování grantů HMP v oblasti cestovního ruchu na rok 2013. 

 
V 13:20 hod se k přítomným členům výboru připojil Mgr. Kalousek. 
 

• Předseda výboru shrnul projednaný materiál a následně formuloval usnesení, o němž 
členové výboru hlasovali. 

 
 
Usnesení: 
Výbor souhlasí s předloženým návrhem Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti 
cestovního ruchu na  rok 2013 a návrhem Harmonogramu grantového řízení hl. m. Prahy 
v oblasti cestovního ruchu na rok 2013 a doporučuje jeho předložení k projednání v Radě hl. 
m. Prahy. 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
7. Partnerství v oblasti cestovního ruchu  

• V úvodním slovu Bc. Pecha oslovil radního HMP Ing. Novotného s dotazem na 
finanční možnosti hl. m. Prahy pro účely návrhu na udělení finanční podpory 
projektům v oblasti cestovního ruchu v rámci partnerství. Pan radní přislíbil možnost 
podpory vybraným projektům dle projednání a doporučení výboru. Předseda 
následně navrhl procesní způsob projednání jednotlivých projektů. Doporučené 
finanční částky byly navrženy na základě zhodnocení jednotlivých projektů, 
zkušeností z minulých let a ve spolupráci s radním HMP Ing. Novotným a OZV 
MHMP. Předseda představil stručně podané žádosti a přednesl návrh konkrétní 
finanční částky podpory města. Všichni členové výboru s navrženou výší finanční 
podpory souhlasili. V případě, že některý ze členů přednesl protinávrh, tak se o 
tomto samostatně hlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 
zápisu.  

• Předseda výboru přednesl usnesení a nechal o něm přítomné členy výboru hlasovat. 
 
 
Usnesení:  
Výbor doporučuje radnímu HMP Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí 
partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu k vybraným projektům. 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 

• Předseda výboru společně s radním HMP Ing. Novotným doporučili členům  
projednat odloženou žádost o partnerství v oblasti cestovního ruchu žadatele MISS 



DEAF s.r.o. na projekt „Světové každoroční soutěže pro sluchově postižené dívky, 
které do hl. m. Prahy přijedou z celého světa“, jež bude realizován ve dnech 1. 7. – 
10. 7. 2012. Požadovaná výše finanční podpory činí 3.000.000 Kč. Jedná se             
o 12. ročník charitativní soutěže pro sluchově postižené dívky z celého světa. Tato 
soutěž napomáhá sluchově postiženým dívkám a dalším neslyšícím občanům 
v jejich integraci do společnosti a rovněž k rozvoji cestovního ruchu v hl. m. Praze. 
Bez finančního příspěvku města by byla realizace projektu ohrožena, neboť 
sponzorské dary nepokryjí náklady projektu. Bc. Pecha a Ing. Novotný navrhli 
členům výboru podpořit projekt částkou ve výši 200.000 Kč s tím, že bude dozařazen 
k žádostem o partnerství v oblasti cestovního ruchu, které výbor projednal na tomto 
zasedání. 

• Předseda výboru nechal o tomto návrhu samostatně hlasovat. 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 

• Po hlasování se přihlásil o slovo MUDr. Šťastný s výhradami k systému přidělování 
finanční podpory formou partnerství. Zmínil především způsob, jakým je navrhována 
podpora. Považoval by za vhodnější, kdyby jednotliví žadatelé členům výboru 
odprezentovali své projekty na zasedáních výboru. MUDr. Šťastný uvedl, že tato 
forma přidělování finančních prostředků nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách a 
zdůraznil, že proces by měl být transparentnější. Další problém spatřuje 
v nedostatku bodování jednotlivých projektů. Výbor by měl hlasovat o jasných 
kritériích pro poskytnutí finančního příspěvku. MUDr. Šťastný zmínil široké spektrum 
grantových témat, jež mohou zahrnout i méně kvalitní projekty jakéhokoli žadatele, 
což umožňuje praktikovat lobbing. Doporučil tedy nastavení jasného, 
transparentního systému přidělování finanční podpory hl. m. Prahou. Ing. Novotný se 
připojil k postoji MUDr. Šťastného a nastínil přítomným způsob řešení. Oblast 
cestovního ruchu bude začleněna do odborné instituce, která bude garancí, že za 
součinnosti odborné veřejnosti budou finanční prostředky účelně směřovat do 
cestovního ruchu. Celý systém bude od příštího roku fungovat jinak, o výši podpory 
budou rozhodovat odborníci.  

• Předseda výboru poděkoval za podnětné připomínky k tématu a tento bod jednání 
uzavřel. 

 
 
8. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/61 ze dne 17. 12. 2009 
k návrhu na udělení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2010 – 2013 – změna právní subjektivity příjemce grantu  

• Předseda informoval členy výboru o předloženém materiálu a předal slovo radnímu 
HMP Ing. Novotnému. Pan radní seznámil přítomné s obsahovou stránkou materiálu. 
Občanskému sdružení Struny podzimu byl usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 
32/61 ze dne 17. 12. 2009 udělen víceletý grant na projekt „Mezinárodní hudební 
festival Struny podzimu“. Současná daňová legislativa představuje pro občanské 
sdružení v oblasti nepřímých daní zátěž, která ve svém důsledku odčerpává příjemci 
grantu finanční prostředky na daňových odvodech. U neziskových organizací v hlavní 
činnosti současná daňová legislativa neumožňuje odpočet DPH, ačkoli v některých 
případech odvod DPH z hlavní činnosti přímo přikazuje. Z těchto důvodů se příjemce 
grantu rozhodl změnit právní subjektivitu, tj. přechod od stávajícího občanského 
sdružení na společnost s ručením omezeným při zachování všech závazků 
vyplývajících z uzavřené grantové smlouvy a při promítnutí předmětu činnosti 
občanského sdružení do předmětu podnikání společnosti s ručením omezeným a se 
shodným personálním obsazením statutárních orgánů společnosti. Pan radní 
předpokládá, že výbor, Rada hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy budou tuto 
změnu akceptovat.   



• Do diskuse se přihlásili: Bc. Pecha, Mgr. Semelová, J. Liška a Mgr. Štvánová. 
Úvodního slova diskuse se ujal předseda výboru. Ve svém příspěvku doporučil 
přítomným podpořit tento materiál, v grantovém řízení není rozlišována právní 
subjektivita žadatelů o grant, v grantovém systému se nejedná o žádný právní 
problém, neboť projekty jsou hodnoceny po obsahové stránce, tudíž převod právní 
subjektivity u žadatelů je možný. Mgr. Semelová se dotázala, zda bude mít změna 
právní subjektivity dopad na posluchače a promítne se kupříkladu ve vyšší ceně 
vstupenek. Předseda k dotazu uvedl, že na ceně vstupenky se odrazí snížení  grantu 
a co se týče změny právní subjektivity, je pro příjemce grantu tato změna daňově 
výhodnější. Místopředseda výboru J. Liška podnítil přítomné k zákonné úpravě, aby 
byla změna právní subjektivity iniciována pro veškeré neziskové organizace. Mgr. 
Štvánová vyzvala členy výboru k podpoře tohoto materiálu a uvedla, že se jedná o 
kvalitní festival s obrovskou žánrovou pestrostí. 

 
V 13:55 hod opustil zasedací místnost Mgr. Bříza. 
 
 
Usnesení: 
Výbor souhlasí s revokací usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/61 ze dne 17. 12. 2009 
k návrhu na udělení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2010 – 
2013 týkající se změny právní subjektivity příjemce víceletého grantu tak, že položka pod 
číslem A2b/029 příjemce občanské sdružení Struny podzimu se změní na příjemce Struny 
podzimu, společnost s ručením omezeným, při zachování obsahu projektu, předmětu 
činnosti i organizačního týmu pořádajícího subjektu. 
 
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
9. Různé   
9. 1. Informace – Komorní Činohra v roce 2012 

• Předseda výboru informoval o dopisu pana J. Bábka, předsedy občanského sdružení 
Komorní Činohra, se žádostí o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč na 
udržení činnosti tohoto sdružení. Komorní Činohra je pravidelně finančně 
podporována hl. m. Prahou. Od roku 2009 má Komorní Činohra své stálé působiště 
na Malé scéně Divadla pod Palmovkou, čímž výrazně vzrostly náklady na činnost. 
V roce 2011 byl na udržení umělecké činnosti poskytnut finanční dar. Vzhledem 
k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu OZV MHMP nelze žádosti vyhovět.  

• Do diskuse se žádný z přítomných členů výboru nepřihlásil.  
 
 
Usnesení: 
Výbor bere informaci na vědomí. Bez hlasování. 
 
 
9. 2. Přehled termínů zasedání v 2. polovině roku 2012  

• Předseda výboru předložil členům přehled navrhovaných termínů řádných zasedání 
výboru v 2. polovině roku 2012.  
 

 
Závěr: 
Výbor bere informaci na vědomí. Bez hlasování. 
 

.  
 

 



Předseda výboru ukončil zasedání v 14:00 hod. 
 
 
 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 12. 9. 2012 v 13:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
 
  
 
Zapsala: Ladislava Šimková 
 
 
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová 
 
 
Ověřil: Jiří Liška   
 
 
Schválil: Bc. Ondřej Pecha 
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