Zápis z 2. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 13. 2. 2012 v 13:00 hod
Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek, Mgr. P. Bříza, MUDr. Z.
Bonhomme Hankeová, M.I.B., Mgr. L. Kaucký, Mgr. A. Kubišta, J.
Liška, 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
Ing. L. Ramnebornová, ředitelka příspěvkové organizace Pražská informační služba
PhDr. Z. Strnadová, ředitelka příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy
MUDr. B. Šťastný, poslanec PSP ČR a zastupitel HMP
+ dle prezenční listiny 23 zástupců odborné veřejnosti
Omluveni: Mgr. J. Kalousek, člen výboru
Mgr. M. Semelová, členka výboru
Mgr. R. Vaculka, člen výboru

1. Zahájení zasedání
• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty.
2. Schválení programu zasedání
• K zápisu z 1. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP neměl žádný ze členů výboru připomínku ani dotaz.
• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Žádný ze členů výboru
neměl k navrženému programu žádnou připomínku či návrh na doplnění programu.
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. Navržený program
2. zasedání výboru byl schválen beze změn.
3. Volba ověřovatele
• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání místopředsedu výboru
J. Lišku.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
4. Partnerství v oblasti cestovního ruchu
• Předseda představil přítomným materiál a 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. Bc. Pecha navrhl projednat jen vybrané projekty,
další žádosti o poskytnutí finanční podpory budou projednány na příštím zasedání
výboru, až bude upřesněna výše finančních prostředků v rozpočtové kapitole.

•

Předseda představil stručně podané žádosti a přednesl návrh konkrétní finanční
částky podpory města. Všichni členové výboru s navrženou výší finanční podpory
souhlasili a nevznesli žádný protinávrh. Výsledky jednání jsou uvedeny v příloze č. 1
tohoto zápisu.
Mgr. Bříza se dotázal předsedy, jak bude na výboru řešena žádost o finanční
podporu na projekt Prague International Marathon. Bc. Pecha odpověděl, že tato
žádost bude spolu s ostatními řešena na příštích zasedáních výboru.

Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí
partnerství v oblasti cestovního ruchu k vybraným projektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Ostatní žádosti budou výborem projednány na příštím zasedání výboru.
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
5. Klánovický dětský sbor Claireton Chorale – žádost o podporu mezinárodní
spolupráce sboru v roce 2012
• Bc. Pecha představil členům výboru předložený materiál. Jedná se o žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Klánovického dětského sboru –
účasti na 11. Mezinárodním sborovém Festivalu v Číně – Pekingu (CICF) 15. 7. –
21. 7. 2012. Tato akce přispěje prezentaci a propagaci pražské kultury. Požadované
finanční prostředky budou využity na pokrytí cestovních a režijních nákladů sboru.
Předpokládaný rozpočet cestovních a režijních nákladů činí 150 tis. Kč. Předseda
předal slovo tajemnici výboru Mgr. Navrátilové. Paní tajemnice přítomné informovala,
že případnou finanční podporu nelze poskytnout formou grantu, tyto již byly pro rok
2012 přiděleny, ani formou partnerství v oblasti kultury a volného času, neboť se
nejedná o projekt realizovaný na území hl. m. Prahy. V úvahu připadá výhradně
poskytnutí daru za předpokladu, že budou nalezeny jiné finanční prostředky.
• Do diskuse se přihlásili: Mgr. Cipro, Bc. Adámek, Mgr. Štvánová a Bc. Pecha. Mgr.
Cipro poukázal na fakt důstojné a žádoucí prezentace hl. m. Prahy v Pekingu a
vyslovil se pro podporu tohoto projektu. Bc. Adámek dal členům výboru ke zvážení,
proč Klánovický dětský sbor finančně nepodpořila městská část Klánovice a uvedl,
že tato informace má pro jeho rozhodování v této věci zásadní význam. Mgr.
Štvánová zvažovala možnost přeřazení této žádosti do školských grantů jako
podporu kultury hl. m. Prahy k projednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.
Závěrečného slova diskuse se ujal předseda výboru s tím, že projednání této žádosti
odloží na příští zasedání výboru, kde po poradě s radním Ing. Novotným a OZV
MHMP členům výboru předloží návrhy, z jakých zdrojů by bylo eventuelně možné
požadovanou částku uhradit.
Usnesení:
Předseda přerušuje projednávání tohoto bodu na příští zasedání výboru. Bez hlasování.
6. Věcný záměr optimalizace činnosti příspěvkových organizací Pražská informační
služba a Muzeum hlavního města Prahy
• V úvodním slovu Bc. Pecha připomněl přítomným letité diskuse k posílení podpory a
rozvoje cestovního ruchu ze strany hl. m. Prahy. Hlavním městem Prahou zřízená
příspěvková organizace Pražská informační služba (dále jen „PIS“) historicky plní
dvě rozdílné úlohy, a to: 1. Správu a provoz svěřených nemovitých kulturních
památek hl. m. Prahy a 2. Poskytování informací a služeb veřejnosti v hl. m. Praze,
propagace hl. m. Prahy a zajišťování služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu.

•

•

V minulosti byla patrná snaha o změnu postavení a posílení úlohy PIS v procesu
podpory turismu. K posledním záměrům o tuto změnu patří záměr transformace PIS
na akciovou společnost, který byl usnesením ZHMP č. 13/32 ze dne 26. 1. 2012
zrušen. V rámci strategie a záměrů hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu byl
členům výboru předložen materiál záměru optimalizace činnosti PIS jako jeden
z modelů fungování společnosti, jakožto servisní společnosti hl. m. Prahy. Záměr
předpokládá posílení kompetencí v oblasti řízení cestovního ruchu a marketingu,
destinačního managementu cestovního ruchu, podpory kongresového turismu a
propagace a prezentace hl. m. Prahy jako turistické destinace. Vzhledem k posílení
zmíněných kompetencí je třeba PIS oprostit od úlohy správce historických kulturních
nemovitostí. Sjednocením správy historických nemovitostí pod jeden subjekt –
příspěvkovou organizaci Muzeum hl. m. Prahy (dále jen „Muzeum HMP“) bude
dosaženo racionalizace správy historických nemovitostí hl. m. Prahy, možné úspory
finančních prostředků a zjednodušení administrace správy těchto objektů. Dalším
pozitivním efektem této změny by bylo rozšíření výstavních kapacit Muzea HMP, jež
se dlouhodobě potýká s nedostatkem výstavních prostor a řada předmětů je díky
tomu umístěna v depozitářích. Muzeu HMP by byl svěřen do správy mj. objekt
zámku Ctěnice, Pražské věže aj. Záměrem města je rovněž svěřit Muzeu HMP
Desfourský palác.
Předseda předal slovo radnímu HMP Ing. Novotnému. Pan radní podrobně seznámil
přítomné s navrženým záměrem, shrnul kompetence PIS a Muzea HMP a informoval
členy výboru o ekonomických dopadech záměru na obě příspěvkové organizace.
Výnosy PIS z pronájmu historických památek činí cca 55 mil. Kč ročně. Přesunutím
výtěžku z pronájmu historických památek z PIS na Muzeum HMP by se adekvátně
snížil příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve prospěch Muzea HMP, jež by se stalo
samostatně a vyrovnaně hospodařící organizací. PIS by byla dofinancována
z rozpočtové kapitoly cestovního ruchu, která v současné době vynakládá finanční
prostředky na podporu cestovního ruchu externím a převážně privátním institucím,
firmám a organizacím v rámci partnerství. Změnou strategie by tyto služby zastávala
nadále PIS, tudíž by finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci hl.
m. Prahy a nikoli externím subjektům. PIS by se ze své činnosti zodpovídala výboru.
Pan radní ve svém příspěvku zmínil i podobně fungující zahraniční organizaci –
Vienna Tourismus.
Do diskuse se přihlásili: Bc. Adámek, Bc. Pecha, J. Liška, MUDr. Šťastný, Ing.
Novotný, Mgr. Kubišta, Mgr. Kaucký, Ing. Ramnebornová a PhDr. Strnadová. Bc.
Adámek považuje záměr za nesystémové řešení a žádá hlubší debatu k tomuto
tématu. Bc. Pecha informoval, že se jedná právě o zahájení diskuse a záměr bude
dále rozpracováván. J. Liška projekt podpořil a zdůraznil nutnost nasměrování PIS
na propagační a informační činnost.

V 13:45 hod opustil zasedací místnost Bc. Adámek.
•

MUDr. Šťastný se ve svém diskusním příspěvku zaměřil na nutnost vícezdrojového
financování PIS a nastavení jasného systému financování. Upozornil na
nekoncepčnost využitelných veřejných zdrojů a nesystémovost podpory turismu.
Mgr. Kubišta zdůraznil, že cílem je generovat zisk, převedením nemovitých památek
do Muzea HMP vznikne možnost vytvořit stálou expozici (např. interaktivní expozici),
která zvýší turistickou návštěvnost. Mgr. Kaucký upozornil na dlouhodobé
podfinancování v oblasti cestovního ruchu. Uvedl již zmíněný příklad Vienna
Tourismus, kde 60 % rozpočtu vídeňské centrály činí místní daň, 20 % finančních
prostředků poskytuje městský rozpočet a zbývajících 20 % je financováno ze
soukromých zdrojů. Zdůraznil nutnost zefektivnit finanční toky, hl. m. Prahy
vynakládá oproti Vídni pouhou šestinu. Do diskuse se přihlásila ředitelka PIS Ing.
Ramnebornová. Ve svém příspěvku zhodnotila současnou situaci organizace,
informovala členy výboru o vypovězené nájemní smlouvě se společností ABL, a. s.

•

ke dni 20. 1. 2012. PIS je smluvně zavázána převzít do 1. 2. 2013 nemovité památky
zpět. Do konce října 2012 lze smluvní výpověď jednostranně stáhnout. Paní ředitelka
zdůraznila zákonnou povinnost „dobrého hospodáře“ v souvislosti se ztrátou výnosů
z pronájmu Pražských věží. V diskusi dále vystoupila ředitelka Muzea HMP PhDr.
Strnadová. Ve svém příspěvku přítomné informovala o nedostatku výstavních
prostor. V současné době Muzeum HMP prezentuje jen 0,5 % exponátů
z depozitářů. Díky restitucím přišlo Muzeum HMP o řadu památkových objektů.
Předseda výboru ukončil diskusi, upozornil na fakt, že je třeba procesně systém
dopracovat, až následně lze začít nově nastavený systém uvádět do praxe.

Usnesení:
Výbor souhlasí s věcným záměrem optimalizace činnosti příspěvkové organizace Pražská
informační služba a Muzeum hl. m. Prahy tak, aby Pražská informační služba byla základní
servisní organizací pro realizaci strategie hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu a správu
historických objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy dosud spravovaných PIS zajišťovala
příspěvková organizace Muzeum hl. m. Prahy. Výbor doporučuje radnímu Novotnému zajistit
zpracování prováděcího postupu a finančních nákladů spojených s optimalizací činností PIS
a Muzea hl. m. Prahy.
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
7. Žádost o přezkoumání vyhlášení a průběhu výběrového řízení na podnájemce
Divadla Komedie
• Předseda informoval členy výboru o doručeném podnětu bývalých členů bývalého
Poradního sboru primátora pro oblast kulturní a grantové politiky zastupitelům hl. m.
Prahy ve věci požadovaného přezkoumání vyhlášení a průběhu výběrového řízení na
podnájemce Divadla Komedie. V této souvislosti předseda členům výboru zmínil
odpověď radního pro kulturu Ing. Novotného, jíž obdrželi všichni zastupitelé hl. m.
Prahy.

Usnesení:
Výbor bere na vědomí žádost o přezkoumání vyhlášení a průběhu výběrového řízení na
podnájemce Divadla Komedie.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování).
8. Různé
8. 1. Informace – Harmonogram projednávání rozborů činnosti a hospodaření
příspěvkových organizací v působnosti OZV MHMP
• Předseda výboru Bc. Pecha informoval přítomné o termínech projednání rozborů
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění za rok 2011. Žádný ze členů výboru neměl k předložené informaci žádnou
připomínku.
Usnesení:
Výbor bere informaci na vědomí. Bez hlasování.
8. 2. Informace o vítězích výběrového řízení na ředitele / ředitelku Švandova divadla na
Smíchově a Divadla na Vinohradech

•

Úvodního slova se ujal předseda výboru Bc. Pecha a seznámil přítomné s ústní
informací o vítězích výběrového řízení na pozici ředitele Švandova divadla na
Smíchově a Divadla na Vinohradech. Výběrové řízení na ředitele Švandova divadla
na Smíchově vyhrál dosavadní ředitel divadla Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D. Doporučení
výběrové komise již schválila Rada hl. m. Prahy. V případě výběrového řízení na
ředitele Divadla na Vinohradech byl výběrovou komisí vybrán Tomáš Töpfer. Materiál
bude předložen ke schválení Radě hl. m. Prahy. Předseda předal slovo radnímu Ing.
Novotnému. Pan radní zmínil mlčenlivost slabší stránkou procesu výběrových řízení,
neboť členové vázaní mlčenlivostí nemohou poskytovat médiím žádné informace,
ačkoli jsou médii cíleně atakováni. Doporučil do budoucna do jisté míry omezit
mlčenlivost členů výběrových komisí.

Usnesení:
Výbor bere informaci na vědomí. Bez hlasování.
8. 3. Statistika sankcí uložených za správní delikty spáchané na úseku státní
památkové péče v souvislosti s umísťováním reklam
• Předseda výboru předal slovo Mgr. Kněžínkovi. Pan ředitel připomněl přítomným
procesní průběh správního řízení a z toho vyplývající sankce. Předložený materiál
obsahuje pouze přehled ukončených správních řízení v souvislosti s umístěnými
reklamními zařízeními a výši uhrazených pokut udělených OPP MHMP. Řada
správních řízení byla přerušena z důvodu nápravy na základě domluvy při místním
šetření.
Usnesení:
Výbor bere na vědomí informační přehled sankcí uložených za správní delikty spáchané na
úseku státní památkové péče v souvislosti s umísťováním reklam. Bez hlasování.
8. 4. Informace Odboru památkové péče MHMP o vytvoření pracovního návrhu soutěže
„Reklama v historickém centru Prahy
• Předseda předal slovo Mgr. Kněžínkovi, který informoval přítomné o tématu soutěže,
jímž je reklama na území Pražské památkové rezervace a její vliv na charakter
města. Cílem soutěže je upozornit na stálý problém nevhodné reklamy na památkově
chráněném území. Záměrem soutěže je zapojit občany hl. m. Prahy do vnímání
veřejného prostoru historického centra Prahy. Účastníci zašlou vlastní fotografické
snímky vhodné reklamy na území Pražské památkové rezervace a tyto doplní
popisem. Výsledky soutěže poskytnou OPP MHMP podklady pro zamýšlenou
publikaci určenou uživatelům nemovitosti s manuálem, jak postupovat při tvorbě
vhodné reklamy. Samotné vyhlášení soutěže bude na programu jednoho z příštích
zasedání výboru.

Usnesení:
Výbor bere na vědomí informaci Odboru památkové péče MHMP o vytvoření pracovního
návrhu soutěže „Reklama v historickém centru Prahy“. Bez hlasování.

8. 5. Informace – Závazky vyplývající ze zápisu historického centra Prahy na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO - zpracování Management planu a zřízení
funkce koordinátora světové památky a Rady světové památky

•

•

Předseda výboru Bc. Pecha předal slovo Mgr. Kněžínkovi. Ředitel OPP MHMP
informoval členy výboru o předloženém materiálu. Mgr. Kněžínek připomněl členům
výboru letošní 20. výročí zapsání Pražské památkové rezervace na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO. Správcem světové památky je hl. m. Praha,
které váže povinnost plnit veškeré úkoly správce statku světového dědictví z titulu
zápisu historického centra Prahy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Z povinností správce vyplývají další činnosti, např. zpracování Management planu.
Tento koncepční dokument se stane jedním z nástrojů pro zachování a péči o
hodnoty světové památky. K dalším povinným činnostem patří zřízení funkce
koordinátora světové památky a zřízení Rady světové památky. Hlavním úkolem
koordinátora světové památky bude zabývat se všemi skutečnostmi, jež by mohly
negativně ovlivnit světovou památku, vést k redukci či ztrátě hodnot, pro něž byla
památka zapsána na Seznam UNESCO. Funkce koordinátora bude začleněna do
organizační struktury správce statku, tj. Magistrátu hl. m. Prahy. Rada světové
památky bude komisí Rady HMP zřízenou správcem v oblasti samostatné
působnosti. V čele Rady bude předseda a členy budou odborníci z oblasti památkové
péče, architektury, urbanismu apod.
Do diskuse se přihlásili: J. Liška, Bc. Pecha, Mgr. Kubišta a Mgr. Kněžínek.
Místopředseda výboru J. Liška se zajímal o personální obsazení funkce koordinátora
a požadované nároky na tuto funkci. Bc. Pecha informoval, že by se mělo
v souvislosti s touto funkcí jednat o systémové řešení problémů. Mgr. Kubišta se
dotázal na konkrétní způsob začlenění této pozice do organizační struktury
Magistrátu hl. m. Prahy. Mgr. Kněžínek uvedl, že se předpokládá zařadit funkci
koordinátora pod ředitele Magistrátu HMP nebo přímo pod primátora HMP. Bc. Pecha
doplnil, že se bude jednat o stávající část Magistrátu hl. m. Prahy, aby navýšení
administrativy nebylo razantní.

Usnesení:
Výbor bere na vědomí informaci o závazcích vyplývajících ze zápisu historického centra
Prahy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, zpracování Management planu a
zřízení funkce koordinátora světové památky a Rady světové památky.
Výbor doporučuje řediteli OPP MHMP zpracovat návrh postupu prací na Management planu
a obsahovou náplň činnosti koordinátora světové památky a Rady světové památky a jejich
začlenění do struktury Magistrátu hl. m. Prahy.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
8. 6. Informace OPP MHMP o zaslání Zprávy o stavu péče o historické centrum Prahy
Centru světového dědictví
• Předseda výboru předal slovo Mgr. Kněžínkovi, který seznámil přítomné
s předloženým materiálem. Zpráva o stavu péče o historické centrum Prahy vznikla
ve spolupráci Odboru památkové péče MHMP s Ministerstvem kultury ČR, Útvarem
rozvoje hl. m. Prahy a Národním památkovým ústavem. Zpráva je rozdělena do tří
tematických kapitol a byla vypracována na základě rozhodnutí č. 35 COM 7B.89
přijatého na 35. zasedání Výboru světového dědictví v Paříži. Tato Zpráva je
každoročně předkládána Výboru světového dědictví.
Usnesení:
Výbor bere na vědomí informaci o zaslání Zprávy o stavu péče o historické centrum Prahy
Centru světového dědictví. Bez hlasování.
V 14:50 hod opustil zasedací místnost člen výboru Mgr. Kaucký.

8. 7. Informace OPP MHMP o změně složení Sboru expertů
• Bc. Pecha předal slovo Mgr. Kněžínkovi, aby přítomné informoval o změně složení
Sboru expertů pro památkovou péči. Sbor expertů, jako poradní orgán ředitele OPP
MHMP, vznikl v roce 2001. Mezi jeho členy se řadí přední odborníci z oblasti
památkové péče a příbuzných oborů. Náplní Sboru expertů je přispívat k účinné péči
o architektonické, urbanistické a památkové hodnoty hl. m. Prahy, vyjadřovat se
k základním koncepcím a úkolům v oblasti památkové péče a vydávat stanoviska
formou usnesení k významným problémům památkové péče. OPP MHMP považuje
usnesení Sboru expertů za důležitý podkladový a důkazní materiál. Několik členů
rezignovalo na členství z důvodů pracovních či osobních a tito byli nahrazeni novými
členy.
• Do diskuse se přihlásili: J. Liška, Mgr. Kubišta, Bc. Pecha, Mgr. Kněžínek a Mgr.
Černý (Obecní dům). J. Liška poukázal na možný střet zájmů v případě některých
členů Sboru expertů, neboť tito působí v historickém centru hl. m. Prahy jako
profesionální architekti. Bc. Pecha podotkl, že před výběrem expertů bylo
projednáváno a diskutováno, zda bude vhodnější vybrat architekty teoretiky či
praktiky. Mgr. Kubišta zmínil, že Sbor expertů je kritizovaný, zabývá se projekty
s nesouhlasným ohlasem veřejnosti, a proto navrhuje širší a kompletní rekonstrukci
Sboru expertů. Mgr. Kněžínek vzal tento požadavek v potaz. Dalšího slova v diskusi
se ujal Mgr. Černý a připomněl přítomným, že je třeba klást si dlouhodobější cíle a
doporučil věnovat pozornost 20. výročí zapsání Pražské památkové rezervace na
Seznam UNESCO a využít výročí v celonárodním kontextu. Upozornil na vhodnost
povznesení tohoto výročí na úroveň hl. m. Prahy a celé České republiky, doporučil
oslovit instituce v rámci Evropské unie a využít tohoto jubilea ve prospěch prezentace
hlavního města i celé republiky v celosvětovém měřítku. V této souvislosti uvedl
příklad nedostatečné prezentace 100. výročí založení Obecního domu.
• Závěrečného slova se ujal předseda výboru s tím, že bude k tomuto tématu vedena
další diskuse se členy výboru, ředitelem OPP MHMP a panem radním.

Předseda výboru ukončil zasedání v 15:05 hod.

Příští řádné zasedání se bude konat dne 14. 3. 2012
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Zapsala: Ladislava Šimková

Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová
Ověřil: Jiří Liška
Schválil: Bc. Ondřej Pecha

v 13:00 hod.

v zasedací

