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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 13. jednání 
Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného 

dne 6. 1. 2016 ve 13:00 hod. 
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová (předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav 

Novotný, PhDr. Helena Briardová, Ing. Karel Grabein Procházka, JUDr. Jaroslava Janderová, prof. Ing. Eva 
Kislingerová, CSc., PhDr. Matěj Stropnický, Mgr. Zuzana Navrátilová 

Omluveni:  PhDr. Lukáš Kaucký (místopředseda) 
Nepřítomni:   
Hosté: Jan Wolf, Mgr. František Cipro, Nora Dolanská, dále dle prezenční listiny 14 zástupců odborné veřejnosti   
Jednání řídila: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP      
 

Text zahájení: 

Paní předsedkyně uvítala členy výboru a popřála jim hodně štěstí do nového roku. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého setkání 

3. Volba ověřovatele  

4. Partnerství v oblasti kultury v roce 2016 (celoměstské přehlídky neprofesionálního umění a pražské kulturní 
ceny) 

5. Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury v roce 2016 (akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy) 

6. Partnerství v oblasti cestovního ruchu na rok 2016 

7. Informace o variantním řešení budoucího fungování Divadla Komedie 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání Výboru 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Program i zápis byl schválen. 

3. Volba ověřovatele  
Ověřovatelem byl navržen ing. Karel Grabein Procházka 
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Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

4. Partnerství v oblasti kultury v roce 2016 (celoměstské přehlídky neprofesionálního umění a pražské kulturní ceny) 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Pan ředitel Cipro vysvětlil členům výboru, že odbor OZV předkládá výboru soutěžní postupové přehlídky 
neprofesionálního umění, které se konají každoročně. Jedná se o jediný případ, kdy konkrétní návrhy finančních 
částek na akce navrhuje odbor OZV. V minulém roce bylo v této kategorii přiděleno 355.000 Kč, na ceny v oblasti 
kultury 1.528.000 Kč, tedy celkem na tyto dvě oblasti 1.883.000 Kč a letos odbor OZV navrhuje přidělit částku 
1.770.000 Kč. 
 
Paní předsedkyně navrhuje odsouhlasit soutěžní přehlídky en bloc -  je to pořadové číslo žádostí: 9, 10, 14, 15, 17, 18 
a 19. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Další žádosti (pražské kulturní ceny): 
Žadatel č. 2 na projekt Czech Press  Photo 2016, doporučení výboru: přesun projednávání žádosti na zasedání výboru 
v měsíci květnu z důvodu, že v roce 2016 se plánuje rekonstrukce prostor Staroměstské radnice a není v současnosti 
jasné, v jakých prostorách se bude plánovaná výstava konat a v jakém termínu. Požadovaná finanční částka zůstane 
v rezervě. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 3 na projekt Cena Praha fotografická, doporučení výboru: 150.000 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 4 na projekt World Press Photo, doporučení výboru:  100.000 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 12 na projekt Cena kritiky za mladou malbu 2016, doporučení výboru: 180.000 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 20 na projekt Cena Jiřího Ortena 2016, doporučení výboru: 50.000 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 28 na projekt Mezinárodní literární cena Franze Kafky 2016, doporučení výboru: 250.000 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

 
Usnesení: 

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

I .   d o p o r u č u j e  
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství v oblasti kultury k celoměstským 
přehlídkám neprofesionálního umění a pražským kulturním cenám, a to v částkách uvedených v Příloze č. 1. 
 

Celková částka – celoměstské přehlídky – 360.000 Kč 
Celková částka – pražské kulturní ceny – 730.000 Kč. 

 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
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5. Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury v roce 2016 (akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy) 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
 
Žadatel č. 1 na projekt  MENE TEKEL, doporučení výboru: 500.000 Kč. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi  hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 5 na projekt tv cyklus Doteky otce vlasti Karla IV., doporučení výboru:  přesunout projednávání této 
žádosti na zasedání výboru v měsíci únoru z důvodu, že teprve v únoru bude mít odbor památkové péče k dispozici 
seznam akcí, které se plánují v rámci oslav  narození Karla IV. a výbor se pak může rozhodnout, které akce chce 
podpořit.  
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 6 na projekt Ceny Anděl 2015, doporučení výboru: 400.000 Kč. 
 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 7 na projekt Koule, doporučení výboru: 0 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 8 na projekt Kulturou proti antisemitismu, doporučení výboru: 200.000 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 11 na projekt Pražské věže, doporučení výboru: 0 Kč. 
 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Střet zájmů – pan Mgr. Kubišta 
 
Žadatel č. 13 na projekt Pidifest 2016, doporučení výboru: 0 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 16 na projekt Hudební procházky – XI. ročník, doporučení výboru: 150.000 Kč. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 21 na projekt NGO Market, doporučení výboru: 100.000 Kč. 
 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
 
Žadatel č. 22 na projekt Konference Forum 2000, doporučení výboru: přesunout žádost do kategorie partnerství  
v CR s tím, že žadatel doplní žádost o seznam pozvaných hostů. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 23 na projekt Let´s Dance International Festival 2016, doporučení výboru: 0 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 24 na projekt Martin Beck, doporučení výboru: 80.000 Kč. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Střet zájmů – pan Mgr. Kubišta střet zájmů 
 
Žadatel č. 25 na projekt Christian Helwing, doporučení výboru: 45.000 Kč. 
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Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 26 na projekt SOFFA Magazín, doporučení výboru: 0 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 27 na projekt koncert k 700. výročí Karla IV., doporučení výboru: Přesunout projednání této žádosti na 
zasedání výboru v únoru s tím, že do té doby se odbor památkové péče spojí s žadatelem a žadatel k žádosti o 
partnerství doloží závazné stanovisko památkářů a písemný souhlas o záboru Karlova mostu odsouhlasený Komisí 
neinvestičních aktivit a společností Karlova mostu, která má Karlův most dlouhodobě v pronájmu. 
 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 29 na projekt FEBIOFEST, doporučení výboru: 5.000.000 Kč. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Odchod pana Novotného v 14:24 
 
Žadatel č. 30 na projekt WASBE, doporučení výboru: přesunout projednání této žádosti do kategorie partnerství v CR 
nebo granty v CR. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 31 na projekt Jiří a Otto Bubeníčkovi, doporučení výboru: 458.000 Kč 
 
Příchod pana Novotného v 14:27 
 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 

         Střet zájmů – Mgr. Eliška Kaplický 
 
Žadatel č. 32 na projekt Pohádka pro Emu, doporučení výboru: přesun projednání této žádosti do Filmového fondu, 
který v současnosti má za úkol založit odbor OZV. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

Usnesení: 

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

I .   d o p o r u č u j e  
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství v oblasti kultury k akcím konaným z 
přímé iniciativy hl. m. Prahy v částkách uvedených v Příloze č. 2. 
 

Celková částka je 6.833.000 Kč. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

 

6. Partnerství v oblasti cestovního ruchu na rok 2016 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
 
Jednotlivé žádosti: 
 
Žadatel č. 001/2016/274 na projekt Svatojánské slavnosti Navalis 2016, doporučení výboru: přesunout projednání 
této žádosti na zasedání výboru v únoru. 
 
Odchod prof. Kislingerové v 14:45 
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Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 002/2016/275 na projekt Letní škola Prague Summer School, doporučení výboru: 0 Kč. 
 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 003/2016/276 na projekt Dorian Gray Movie, doporučení výboru: 0 Kč 
 
Výbor doporučuje přesun projednání této žádosti do filmového fondu, který v současnosti má za úkol zřídit odbor 
OZV, PhDr. Jana Hudcová, vedoucí oddělení CR. Paní Hudcová sdělila členům výboru, že filmový fond bude umět lépe 
posoudit kvalitu uměleckého díla, veškeré jeho umělecké kvality, distribuci zázemí, a i to co HMP za to obdrží. Fond 
umí posoudit i otázku licenčních práv, marketing a distribuci filmu. Odbor OZV zadal právní kanceláři připravit 
podklady pro zřízení Filmového fondu a právní kancelář přislíbila, že do 31. 1. 2016 návrh na Fond připraví. 
 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

Usnesní: 

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

I .   d o p o r u č u j e  
projednat žádost o partnerství žadateli č. 001 na zasedání výboru v měsíci únoru a žadateli č. 002 a 003 
nedoporučuje přijmout partnerství – viz Příloha č. 3. 

7. Informace o variantním řešení budoucího fungování Divadla Komedie 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
 
Pan radní Wolf vysvětlil současný stav fungování Divadla Komedie a čtyři varianty řešení současného a budoucího 
stavu. Divadlo Komedie sídlí v pronajatých prostorech Ministerstva financí. Současným nájemcem je společnost 
Company.CZ. Společnost Company.CZ vyhrála výběrové řízení na tyto pronájmy a její smlouva trvá do 31.12.2016. 
Grantová komise navrhla pro rok 2016 poskytnout grant ve výši 4.700.000 Kč, což je zhruba 1/3 požadované částky. 
Společnost Companz.CZ, sdělí odboru OZV do konce ledna 2016, zda se jí podaří sehnat sponzora. Následně proběhla 
široká diskuze nad variantami řešení se závěrem, že členové výboru budou na únorovém zasedání informováni  o 
úspěšnosti jednání ředitele společnosti Company.CZ. 

 

8. Různé 

 
Pan radní Wolf informoval členy výboru o výsledku výběrového řízení na místo ředitele Divadla Minor. Výběrové 
řízení vyhrál současný ředitel divadla Ing. Zdeněk Pecháček, a to na 6leté období. 
 
Pan ředitel Skalický podal informaci o plánovaných oslavách narození Karla IV. V rozpočtu HMP je vyčleněna částka 
ve výši 26.000.000 Kč na tyto oslavy, bohužel státní podpora z Ministerstva kultury asi  poskytnuta  nebude. Odbor 
památkové péče ke konci roku evidoval přibližně 50 kulturních akcí, které nyní posuzují podle obsahu, finančních 
nákladů a požadavku na místo konání akce. Na příštím zasedání výboru odbor vypracuje přehled žádostí pro potřeby 
zasedání výboru. 
Paní ředitelka PIS, paní Dolanská informovala o tom, že od listopadu 2015 jsou již zřízeny internetové stránky týkající 
se oslav Karla IV., které jsou jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce. V současné době je i hotová brožura (v 6 
mutacích), která se bude též distribuovat na veletrhu Holiday World. 
 
Dále paní ředitelka informovala členy o situaci v CR: 
Rada HMP  na svém zasedání dne 22. 12. 2015 pod číslem jednacím R-20365 vydala nařízení o omezení zón 
placeného stání v době vánočních prázdnin v Praze. Toto nařízení se mělo dotknout nejen rezidentů, ale i 
zahraničních turistů v centru města. 
Tato zpráva následně vyšla v tisku, takže ji někteří hoteliéři svým klientům předávali. Po několika dnech vyšla  další 
zpráva, že toto opatření nevešlo v obecnou platnost, protože to akceptovaly pouze městské části Praha 3 a 7. 
Na adresu PIS přišlo po Novém roce několik stížnosti na nedořešené opatření a někteří zahraniční turisté dokonce 
požadovali, abychom jim vrátili peníze za pokuty či správní řízení. 
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Paní ředitelka Dolanská sdělila, že prosí o důslednější řešení podobných opatření v hlavním městě Praze. 
 
Odchod pana Novotného a pana Stropnického v 15: 30 hod.  

 

 
 

 

Na závěr jednání paní předsedkyně Kaplický pozvala jménem pana ředitele Ledvinky  členy  výboru na výstavu „ Praha 
Husova a husitská“ v Clam Gallasově paláci, kterou mohou navštívit po skončení výboru. Výstava  jinak končí 24. ledna 
2016. 

  

Výbor byl ukončen v 15:45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřil: Ing. Karel Grabein Procházka  
Zapsala: Martina Malinová   

 
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 

předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemník Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 

cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
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	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 8 na projekt Kulturou proti antisemitismu, doporučení výboru: 200.000 Kč.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 11 na projekt Pražské věže, doporučení výboru: 0 Kč.
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Střet zájmů – pan Mgr. Kubišta
	Žadatel č. 13 na projekt Pidifest 2016, doporučení výboru: 0 Kč.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 16 na projekt Hudební procházky – XI. ročník, doporučení výboru: 150.000 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 21 na projekt NGO Market, doporučení výboru: 100.000 Kč.
	Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 22 na projekt Konference Forum 2000, doporučení výboru: přesunout žádost do kategorie partnerství  v CR s tím, že žadatel doplní žádost o seznam pozvaných hostů.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 23 na projekt Let´s Dance International Festival 2016, doporučení výboru: 0 Kč.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 24 na projekt Martin Beck, doporučení výboru: 80.000 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Střet zájmů – pan Mgr. Kubišta střet zájmů
	Žadatel č. 25 na projekt Christian Helwing, doporučení výboru: 45.000 Kč.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 26 na projekt SOFFA Magazín, doporučení výboru: 0 Kč.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 27 na projekt koncert k 700. výročí Karla IV., doporučení výboru: Přesunout projednání této žádosti na zasedání výboru v únoru s tím, že do té doby se odbor památkové péče spojí s žadatelem a žadatel k žádosti o partnerství doloží závazné s...
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 29 na projekt FEBIOFEST, doporučení výboru: 5.000.000 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Odchod pana Novotného v 14:24
	Žadatel č. 30 na projekt WASBE, doporučení výboru: přesunout projednání této žádosti do kategorie partnerství v CR nebo granty v CR.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 31 na projekt Jiří a Otto Bubeníčkovi, doporučení výboru: 458.000 Kč
	Příchod pana Novotného v 14:27
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Střet zájmů – Mgr. Eliška Kaplický
	Žadatel č. 32 na projekt Pohádka pro Emu, doporučení výboru: přesun projednání této žádosti do Filmového fondu, který v současnosti má za úkol založit odbor OZV.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Celková částka je 6.833.000 Kč.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Jednotlivé žádosti:
	Žadatel č. 001/2016/274 na projekt Svatojánské slavnosti Navalis 2016, doporučení výboru: přesunout projednání této žádosti na zasedání výboru v únoru.
	Odchod prof. Kislingerové v 14:45
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 002/2016/275 na projekt Letní škola Prague Summer School, doporučení výboru: 0 Kč.
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 003/2016/276 na projekt Dorian Gray Movie, doporučení výboru: 0 Kč
	Výbor doporučuje přesun projednání této žádosti do filmového fondu, který v současnosti má za úkol zřídit odbor OZV, PhDr. Jana Hudcová, vedoucí oddělení CR. Paní Hudcová sdělila členům výboru, že filmový fond bude umět lépe posoudit kvalitu uměleckéh...
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
	Pan radní Wolf vysvětlil současný stav fungování Divadla Komedie a čtyři varianty řešení současného a budoucího stavu. Divadlo Komedie sídlí v pronajatých prostorech Ministerstva financí. Současným nájemcem je společnost Company.CZ. Společnost Company...
	Pan radní Wolf informoval členy výboru o výsledku výběrového řízení na místo ředitele Divadla Minor. Výběrové řízení vyhrál současný ředitel divadla Ing. Zdeněk Pecháček, a to na 6leté období.
	Pan ředitel Skalický podal informaci o plánovaných oslavách narození Karla IV. V rozpočtu HMP je vyčleněna částka ve výši 26.000.000 Kč na tyto oslavy, bohužel státní podpora z Ministerstva kultury asi  poskytnuta  nebude. Odbor památkové péče ke konc...
	Paní ředitelka PIS, paní Dolanská informovala o tom, že od listopadu 2015 jsou již zřízeny internetové stránky týkající se oslav Karla IV., které jsou jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce. V současné době je i hotová brožura (v 6 mutacích), kte...
	Odchod pana Novotného a pana Stropnického v 15: 30 hod.

