HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Výbor pro kulturu, památkovou péči,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP

ZÁPIS z 12. jednání
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného
dne 14. 6. 2017 ve 13:00 hod.
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Jednání řídil:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová (předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký (místopředseda), Ing. Karel
Grabein Procházka, Mgr. Albert Kubišta, PhDr. Helena Briardová, prof. Ing. Eva Kislingerová,
Csc., JUDr. Jaroslava Janderová, PhDr. Matěj Stropnický , Mgr. Zuzana Navrátilová
Ing. Václav Novotný
DLE PREZENČNÍ LISTINY 27 ZÁSTUPCŮ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI,
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 setkání

3.

Volba ověřovatele

4.

Racionalizace posuzování žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury

5.

Přehled výše udělených grantů, partnerství a individuálních účelových dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění v letech 2013 - 2017 dle jednotlivých oborů

6.

Informace k návrhu Ing. Václava Novotného na legislativní změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v souvislosti s nárůstem žádostí o
poskytnutí individuálních účelových dotací

7.

Informace - o přípravě oslav k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České
republiky v roce 2018, včetně zřízení dočasné Komise Rady HMP

8.

Odůvodnění nepřidělení individuální účelové dotace

9.

k návrhu na přidělení individuálních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2017

10.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017

11.

K návrhu vyhlášení grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2018

12.

Záměr na zrušení Pražské informační služby, příspěvkové organizace HMP a založení akciové společnosti Prague
City Tourism a.s.
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Bod

Věc

13.

Informace k analýze potřebnosti oborů kultury - otázka alokace financí v rámci systému poskytování účelových
dotací hl. m. Prahy

14.

Informace - přehled tisků zpracovaných KUC a schválených na jednání RHMP a ZHMP (25.4. - 30. 5. 2017)

15.

Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v květnu 2017

16.

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Úvod
Výbor začal své zasedání ve 13:10 hodin a byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně v úvodu zasedání
představila dva nové a stálé hosty a to paní Ing. Alici Mezkovou, ředitelku sekce služeb občanům a pana
Martina Churavého z odboru zahraničních vztahů, následně paní předsedkyně přistoupila k jednání o
programu výboru.

2.

Schválení programu a zápisu z minulého setkání
Schválení zápisu:
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen.
Schválení programu:
Paní předsedkyně navrhla spojit bod č. 5 navrženého programu s bodem č. 13.
Hlasování o změněném programu: 6 Pro – Proti – 0 se zdrželi hlasování. Program byl schválen.

3.

Volba ověřovatele
Ověřovatelem byla navržena prof. Kislingerová.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen.

4.

Racionalizace posuzování žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Paní předsedkyně požádala zpracovatele tisku, zda by bylo pro příště možné použít jiný název než
„racionalizace“, např.“ metodika “. Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Ciprovi. Pan ředitel sdělil,
že tento materiál je předkládán výboru již podruhé s tím, že byl na žádost paní prof. Kislingerové doplněn
o počty individuálních účelových dotací (dále IUD) do 200 000 Kč za minulé roky. Pan radní Wolf se
rozhodl ponechat projednávání návrhu na přidělení či nepřidělení IUD do 200 000 Kč výboru pro kulturu.
Považuje to za transparentnější způsob rozhodování. Paní prof. Kislingerová poděkovala za doplněný
materiál s tím, že nyní má výbor jasný statistický přehled o počtu IUD a podpořila rozhodnutí pana radního
Wolfa. Paní Dr. Janderová kvitovala, že tento postup odpovídá funkci i poslání výboru pro kulturu. Kdo jiný
než členové výboru by měli posuzovat IUD, členové výboru se pohybují v oblasti kultury a mají tím pádem
větší přehled o daných souvislostech. Je třeba, aby Rada HMP znala názor výboru. Paní předsedkyně na
závěr projednávání tohoto bodu požádala členy výboru o trpělivost na příštích zasedáních výboru, na
nichž budou IUD projednávány, jelikož projednávání a hlasování o jednotlivých žádostech o IUD je časově
náročné a ačkoliv je toto rozhodování v plné kompetenci pana radního Wolfa. Pan radní Wolf žádá, aby se
výbor těmito žádostmi zabýval.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
Příchod pana Stropnického a pana Kubišty v 13:15 hod.
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5.

Přehled výše udělených grantů, partnerství a individuálních účelových dotací hl. m. Prahy v oblasti
kultury a umění v letech 2013 - 2017 dle jednotlivých oborů (bylo zařazeno za bod programu č. 12)

6.

Informace k návrhu Ing. Václava Novotného na legislativní změnu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v souvislosti
s nárůstem žádostí o poskytnutí individuálních účelových dotací
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Paní tajemnice sdělila, že pan Novotný požádal odbor KUC, aby zahájil legislativní iniciativu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, aby v nich mohla být zakotvena možnost odvolání
neúspěšných žadatelů o grant. Legislativní odbor Magistrátu sdělil, že s ohledem na stávající zákon a i dle
rozsudku, který již vynesl Krajský soud v Českých Budějovicích, ve věci odvolání proti neudělení grantu
konstatuje, že platný zákon neřeší otázku odvolání před uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace –
grantu. V zákonu je ale citováno: „Nevyhoví - li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti“. Toto sdělení adresované
„neúspěšným“ žadatelům není sice „rozhodnutím“ ve správním řízení, ale přesto režimu zákona o
správním řádu podléhá. Dle Správního řádu se jedná o tzv. „jiné sdělení“, které je na základě návrhu
přezkoumatelné věcně a místně příslušným soudem. V případě podání návrhu „neúspěšného“ žadatele k
přezkoumání takového sdělení soud nezkoumá věcnou stránku sdělení, ale pouze procesní kroky
poskytovatele v průběhu udělování grantů. Zkoumá, zda poskytovatel dodržel procesní kroky, které
vyplývají ze Zásad pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění. Není
proto možné do zákona zakotvit další odvolání. Soud nemůže tudíž zkoumat, zda žadatel dostal, či
nedostal dotaci. Jedná se o samostatnou působnost poskytovatele, kterou soud nepřezkoumává.
Rozhodnutí ZHMP nebo RHMP o neposkytnutí dotace je úkonem dle Správního řádu – odmítnutím návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy a proti takovému nepřipouští Správní řád žádný další opravný
prostředek. Rozhodnutí samosprávy je čistě politické rozhodnutí, které vyplývá z Ústavy.
Paní předsedkyně navrhuje, aby členové výboru byli na svém zasedání v měsíci prosinci seznámeni
s výsledkem grantového ohodnocení jednotlivých žádostí pro rok 2018 od Grantové komise RHMP a aby
se výbor mohl v dostatečném předstihu politicky vyjádřit k výsledku grantového ohodnocení.
7.

Informace - o přípravě oslav k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let
České republiky v roce 2018, včetně zřízení dočasné Komise Rady HMP
Předkladatel: ředitel OPP MHMP

Pan ředitel Skalický informoval členy výboru o plánovaných oslavách výročí republiky a o tom, jak se
jednotlivé příspěvkové organizace HMP zapojí do těchto oslav.
Dále pan ředitel informoval členy výboru o závěrech 1. schůzky pracovní skupiny k zajištění oslav s tím, že
centrem oslav by se měl stát Obecní dům, kde je plánováno využití prostor externími vystavovateli –
Archivem hl. města Prahy.
K výročí bude připravována i řada dalších projektů ostatními kulturními institucemi, např.: Národní galerií,
Národním muzeem, Národním technickým muzeem, Vojenským historickým muzeem a dalšími. V rámci
oslav výročí je návrh zřídit dočasnou Komisi Rady HMP k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky (dále Komise Rady). Součástí tisku do RHMP je návrh,
aby garantem a koordinátorem příprav oslav byl odbor OPP a ředitel odboru, Mgr. Skalický. Odbor OPP
připravuje už v letošním roce ustavení jednoletého dotačního programu, určeného na podporu realizace
projektů a akcí spojených s těmito výročími. Komise kromě obsahové stránky bude koordinovat i časový
aspekt. Komise Rady bude navrhovat RHMP jaké podpořit projekty a které nikoliv. Součásti tisku do Rady
HMP je i návrh na uplatnění návrhu rozpočtu na rok 2018 ve smyslu navýšení finančních prostředků
odboru OPP o 35 mil Kč na tyto plánované akce. Finanční prostředky budou žadatelům poskytovány
formou IUD, na akce vyhodnocené a doporučené na jednání Komise Rady HMP.
Finanční částka 35 mil Kč bude záviset na jednáních o rozpočtu HMP pro rok 2018. Výbor pro kulturu
bude včas informován o výsledcích posuzování projektů Komisí RHMP.
Projednávání tohoto tisku bylo RHMP tento týden pozastaveno a tisk bude opět předložen RHMP příští
týden.
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Paní předsedkyně zdůraznila, že Komise Rady bude schvalovat projekty ve třech kolech, první kolo bude
8. listopadu 2017.
Pan Stropnický postrádá ve výčtu přehledu plánovaných akcí nějakou výraznější a důstojnější oslavu než
jsou ve výčtu příspěvkových organizací.
Pan radní Wolf vysvětlil, že příspěvkové organizace HMP dostali již před rokem úkol, aby se zaměřily na
oslavy výročí republiky. Centrem oslav by měl být Obecní dům, kde byla podepsána deklarace 28. října
2018 v 16 hodin. HMP dále plánuje koncert pro republiku na Staroměstském náměstí v Praze a uspořádat
veliký koncert v Bruselu v hlavní katedrále.
Paní předsedkyně požádala pana radního Wolfa o předložení vládního materiálu, který se týká oslav
republiky na úrovni celého státu, aby se výbor mohl s ním seznámit.
Usnesení nebylo přijato
8.

Odůvodnění nepřidělení individuální účelové dotace
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Paní tajemnice sdělila, že odbor legislativní a právní HMP tímto upozorňuje výbor pro kulturu, že nebude
již akceptovat dosavadní sdělení neúspěšným žadatelům o IUD. A proto je třeba propracovat důvod
neudělení IUD, důvod musí být věcný. Nemůže být nadále tolerována praxe, že „hlasováním výbor
nepřidělil žádnou finanční částku žadateli a HMP neuzavře s žadatelem smlouvu“. Je třeba uvést řádné
odůvodnění nepřidělení IUD, tak aby to bylo v souladu s platnou legislativou přezkoumatelné soudem.
Pan radní Wolf navrhl do zdůvodnění nepřijetí formulaci že, projekt v žádosti o IUD neodpovídá záměrům
HMP, zásadám koncepce kulturní politiky 2017-2021, případně zde formulované exkluzivitě. Účinnost
realizace tohoto požadavku je ihned.
Usnesení nebylo navrženo
9.

k návrhu na přidělení individuálních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2017
Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel KUC MHMP

Jednotlivé žádosti:
Žadatel č. 026/2017/027 na projekt Juan Diego Florez – Podzimní cesta, návrh pana radního Wolfa:
400 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 027/2017/028 na projekt Příprava akce – Noc hotelů 2018, návrh pana radního Wolfa: 300 000
Kč
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 028/2017/029 na projekt Prague Coffee Festival, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Usnesení:
Výbor
I. schvaluje
přijetí individuálních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2017 žadatelům uvedeným
v příloze k bodu č. 9 tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou
v celkové výši 900 000 Kč
Radnímu Janu Wolfovi doporučuje předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo schváleno.
10. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Jednotlivé žádosti:
Žádost č. 131 na projekt: Festival Věčná naděje_ Gustav Mahler a terezínští skladatelé, návrh pana
Kauckého: 300 000 Kč
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Hlasování: 5 Pro – 3 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Odchod pana Procházky v 13:20 hodin – 7 členů výboru
Žádost č. 101 na projekt Hybernská ožívá, návrh paní Kaplický 750 000 Kč
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žádost č. 112 na projekt MHF České doteky hudby, návrh pana Wolfa: 1 500 000 Kč
Pan Kubišta nahlásil, že kancelář společnosti České doteky hudby sídlí v Novoměstské radnici
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žádost č. 113 na projekt Sarah Chang – housle, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Odchod pana Kubišty v 14:42 hodin. – 6 členů výboru
Žádost č. 114 na projekt Festival Pražské křižovatky, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Žádost č. 115 na Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žádost č. 116 na projekt Jiří Kodet – Andělský vzpomínkový večer, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žádost č. 117 na projekt Putovní výstava k 50. výročí založení projektového ústavu, návrh pana
Stropnického: 200 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žádost č. 118 na projekt 1. nastudování hry – Žádost byla stažena
Žádost č. 119 na projekt nastudování hry – Vražda na Havershamském panství, návrh pana radního Wolfa: 0
Kč
Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Plavcovi ze společnosti TCP, která je správcem Paláce Adria,
kde má Divadlo Bez zábradlí pronajaté divadelní prostory. Paní předsedkyně požádala pana ředitele Plavce,
aby vysvětlil současnou situaci týkající se budoucího pronájmu divadelních prostor. Paní Kaplický sdělila, že
od pana radního Wolfa nemá žádný návrh podpory na tento projekt. Pan Plavec sdělil, že Divadlo Bez
zábradlí má stále platnou nájemní smlouvu, která divadlu končí v prosinci 2018. V posledních měsících
společnost TCP jedná s panem Heřmánkem o podmínkách uzavření dodatku a o podmínkách k této
smlouvě. Žádost o prodloužení této smlouvy byla přesunuta na odbor hospodaření s majetkem MHMP. TCP
očekává vyjádření odboru hospodaření s majetkem, aby mohla být smlouva prodloužena, včetně splnění
stávajících podmínek platné smlouvy. Paní předsedkyně požádala pana Heřmánka o představení unikátnosti
této hry, na kterou je žádána finanční podpora. Pan Heřmánek sdělil výboru, že hra je již zkoušena a že letos
Divadlo Bez zábradlí obdrželo grant pouze ve výši 1,5 mil Kč. Což divadlu stačí pouze na nájem divadla a na
služby. Britská hra je naprosto výjimečná a výroba scény je velmi nákladná a proto pan Heřmánek žádá o
podporu hry HMP.
Paní předsedkyně zdůraznila, že na tomto výboru pro kulturu nemůže být projednáváno prodloužení
nájemní smlouvy, protože výbor tuto kompetenci nemá a proto může projednat pouze žádost o IUD na
tento projekt. Paní předsedkyně požádala pana Plavce, aby byl výbor informován o finální verzi jednání
týkající se pronájmu divadelních prostor panu Heřmánkovi.
Z výše uvedených důvodů pan radní Wolf navrhuje podporu ve výši 500 000 Kč.
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Žadatel č. 120 na projekt Ester Krumbachová, návrh paní předsedkyně Kaplický: 100 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 121 na projekt Výstava Praga Picola, návrh pana radního: 0 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 122 na projekt Koncert filmové hudby Sci- fi, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 123 na projekt Svatopetrské kování 2017, návrh pana radního Wolfa: 50 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 125 Na projekt Světlo porozumění, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 126 na projekt Dvě totality stačily – 7. ročník, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč
Paní Janderová nahlásila střet zájmů.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 127 na projekt Dětský den s modely na Praze 4, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč
TED 8.1.2.9

Strana 5

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 129 na Umění intervence, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat
Žadatel č. 130 na projekt 25 let snění – příprava na výstavu, návrh paní Kaplický 100 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat
Usnesení:
Výbor
I. 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 k bodu č. 10
Celkem: 4 400 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh usnesení byl přijat.
11. K návrhu vyhlášení grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2018
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Paní předsedkyně předala slovo paní Hudcové, která informovala členy výboru o návrhu na vyhlášení
grantů hl. města Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2018, a to subjektům, které budou v roce
2018 pořadateli významných kongresů na území HMP. Návrh vychází ze zásad pro udělování grantů HMP
na rok 2017, podmínky na vyhlášení grantů jsou stále stejné. Kongresy, které mají 700 a více
registrovaných účastníků, z nichž alespoň 60 % je ze zahraničí a kteří stráví v HMP minimálně 2 noci. HMP
poskytuje 250 Kč na osobu, ale maximálně 1 mil Kč na kongres. Oproti roku 2017 budou žadatelé o grant
podávat žádosti na MHMP již elektronicky.
Výbor
I. schvaluje
předložený návrh Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2018
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, formulář žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na
rok 2018 dle přílohy č. 2 a harmonogram grantového řízení v oblasti kongresového turismu na rok 2018
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
II. doporučuje
radnímu Janu Wolfovi předložit podklady dle bodu I. tohoto usnesení Radě hl. m. Prahy
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh usnesení bylo přijato.
Odchod pana Kauckého v 15:20 hod.
12. Záměr na zrušení Pražské informační služby, příspěvkové organizace HMP a založení akciové společnosti
Prague City Tourism a.s.
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Pan ředitel informoval členy výboru, že tento materiál byl již předložen Komisi RHMP pro cestovní ruch i
paní primátorce, PIS. Důvody pro tuto transformaci jsou popsány v důvodové zprávě materiálu. Materiál
by měl jít příští týden do RHMP a následně do ZHMP.
Paní prof. Kislingerová s ohledem na nízkou účast členů výboru na projednávání tohoto důležitého bodu
doporučuje jeho přesun na zasedání výboru v měsíci září. Pan radní proto tento materiál předloží RHMP
též až v září.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

5. Přehled výše udělených grantů, partnerství a individuálních účelových dotací HMP v oblasti kultury
a umění v letech 2013- 2017 dle jednotlivých oborů a bod 13. Informace k analýze potřebnosti oborů kultury
– otázka alokace financí v rámci systému poskytování účelových dotací hl. města Prahy
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Paní tajemnice sdělila, že v tomto materiálu výbor obdržel statistiky výše udělených grantů a i IUD,
dříve partnerství od roku 2013 do roku 2017.
Na základě podnětu Grantové komise RHMP odbor KUC požádal Divadelní ústav - Institut umění o
analýzu potřebnosti jednotlivých oborů kultury o alokaci finančních prostředků jednotlivým
uměleckým oborům. Divadelní ústav - Institut umění sdělil odboru KUC, že obdobný úkol dostal též od
svého zřizovatele a tím je Ministerstvo kultury a až úkol zpracuje, pro Ministerstvo kultury zpracuje i
analýzu pro HMP. Divadelní ústav dospěl k závěru, že bez dostatečné analýzy poskytování dotací HMP
nelze navrhnout jakékoliv rozdělení finančních prostředků. Z tohoto důvodu by bylo lepší pro grantové
řízení neurčovat dopředu finanční prostředky pro jednotlivé obory, ale posuzovat projekty podle
existujících hodnotících kritérií. Divadelní ústav doporučil vytvoření speciálního programu, jako má
Ministerstvo kultury, program na podporu festivalů, navrhuje hodnotit v horizontální rovině a ne
oborově posuzovat. Z tohoto důvodu se bude HMP snažit v zásadách pro vyhlášení grantů pro rok
2019 zohlednit tyto závěry.
Paní tajemnice sdělila, že budou-li členové výboru pro kulturu mít nějaké dotazy ohledně analýzy,
zpracovatelé analýzy rádi přijdou na zasedání výboru a vysvětlí potřebné dotazy.
Paní předsedkyně se zmínila, že jí není jasné v textu analýzy zmínění, že především bez analýzy
dotačního grantového programu HMP se nelze dostatečně fundovaně vyjádřit k pražskému
podpůrnému systému a proto se Divadelní ústav opíral o obecné závěry. Paní předsedkyně by ráda
znala, jaké bylo zadání této analýzy, kdo byl objednavatelem, co objednavatel očekával tímto zadáním,
jaká byla součinnost odboru KUC a kdy bude analýza dotačního grantového programu vyhotovena.
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
14. Informace – přehled tisků zpracovaných KUC a schválených na jednání RHMP a ZHMP
15. Informace – přehled tisků zpracovaných OPP
16. Různé
Konec zasedání výboru v 16:00 hodin.
Příští zasedání výboru se koná 13.září 2018 v 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: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc
Zapsal: Mgr. Zuzana Navrátilová
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