Zápis z 5. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 9. 5. 2012 v 13:00 hod
Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B., Mgr.
J. Kalousek, 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
PhDr. V. Hollerová, OZV MHMP
Ing. V. Rösel, generální ředitel Národní galerie
Ing. I. Šmíd, ředitel příspěvkové organizace Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Mgr. D. Svobodová, ředitelka příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí
+ dle prezenční listiny 8 zástupců odborné veřejnosti

Omluveni: Bc. F. Adámek, člen výboru
Mgr. P. Bříza, člen výboru
Mgr. L. Kaucký, člen výboru
Mgr. M. Semelová, členka výboru
Mgr. R. Vaculka, člen výboru

1. Tisková konference k slavnostnímu zahájení výstavy Alfons Mucha Slovanská
epopej
• Od 13:00 hod proběhla ve velké dvoraně Veletržního paláce tisková konference
k slavnostnímu zahájení výstavy Alfons Mucha Slovanská epopej.
2. Zahájení zasedání
• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. Po tiskové konferenci Bc. Pecha
zahájil řádné zasedání výboru.
3. Schválení programu zasedání
• K zápisu ze 4. 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: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. Navržený program 5.
zasedání výboru byl schválen beze změn.
4. 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.
5. Prezentace generálního ředitele Národní galerie Ing. Vladimíra Rösela
• Předseda představil přítomným generálního ředitele Národní galerie Ing. Vladimíra
Rösela a požádal jej, aby seznámil přítomné s vizí spolupráce Národní galerie
a hlavního města Prahy. Ing. Rösel poskytl přítomným bližší informace o Národní
galerii (dále jen „NG“), jakožto centrální umělecké sbírkové instituci, jež spravuje
státní majetek, na území Prahy spravuje 8 historických budov. Rozpočet NG činí
cca 320 mil. Kč ročně s průměrným počtem 500 tisíc návštěvníků ročně. Vzhledem
ke sbírkám a zápůjčkám – i do zahraničí - by měl počet návštěvníků do dvou let
stoupnout na 1 milion ročně. NG zaznamenala v minulém období pokles vizibility,
proto NG vážně zvažuje navázání spolupráce s hl. m. Prahou. Vizibilita NG souvisí i
se zahraničními návštěvníky hlavního města. V současné době jsou ve fázi příprav
teze s myšlenkami této spolupráce, které budou diskutovány a zpracovány společně
s hl. m. Prahou. Vizí spolupráce Národní galerie s Galerií hl. m. Prahy (dále jen
„GHMP“) je zachovat výstavní politiku GHMP, zabezpečit snahu o vzájemné
doplňování jednotlivých výstav a společně prezentovat sbírkové fondy i v zahraničí.
Naplněním vize harmonické spolupráce NG a GHMP se přispěje k prezentaci hl. m.
Prahy v zahraničí a tím i k rozvoji cestovního ruchu. NG plánuje realizaci některých
výstav v zahraničí, např. v prosinci 2012 výstavu v Soulu, dále výstavu v Pekingu a
v létě 2013 výstavu v Moskvě. Při této příležitosti by bylo vhodné prezentovat hl. m.
Prahu jakožto kulturní a turistickou destinaci. Pan generální ředitel Rösel doporučil
spojit instituční kanály a využívat je ku prospěchu obou organizací. V této souvislosti
zmínil právě otevřenou výstavu Slovanské epopeje Alfonse Muchy ve Veletržním
paláci. Právě Národní galerie poskytla své prostory a umožnila tím hlavnímu městu
důstojnou prezentaci tohoto unikátního díla. Tato výstava nepochybně přiláká řadu
zahraničních návštěvníků.
• Předseda výboru poděkoval panu generálnímu řediteli za prezentaci Národní galerie
a připojil se k názoru Ing. Rösela s tím, že spolupráce obou institucí – NG a GHMP –
je nezbytná. Současně Bc. Pecha přislíbil připravit pro členy výboru návrh spolupráce
mezi oběma institucemi. Na základě kladného doporučení výboru bude tento návrh
spolupráce předložen Radě hl. m. Prahy ke schválení a následně bude realizován.
Závěr:
Výbor bere na vědomí prezentaci generálního ředitele Národní galerie. Bez hlasování.
6. Partnerství v oblasti kultury a volného času 2012
• Bc. Pecha představil členům výboru poslední dvě došlé žádosti o poskytnutí finanční
podpory hl. m. Prahy v rámci partnerství v oblasti kultury a volného času. V případě
žadatele Obecního domu, a. s. na projekt „Obecní dům 100 let“ předseda informoval
o nelehkém úkolu nového vedení Obecního domu vytvořit expozici a vhodnou
aktivitu k důstojnému oslavení 100. výročí založení Obecního domu. Oslavy
spočívají v realizaci výstavy a společenského plesu. Výstava k tomuto výročí by
měla být divácky atraktivní.
• Radní HMP Ing. Novotný připomněl přítomným skutečnost vyčerpaného rozpočtu
HMP na partnerství v letošním roce. Upozornil, že nenalezne-li se rezerva
v rozpočtu, Rada hl. m. Prahy doporučení výboru neschválí. Bc. Pecha informoval,
že zajištění finančních zdrojů na pokrytí žádosti o partnerství je projednáno s panem
primátorem HMP.
• Do diskuse se přihlásil Mgr. Kalousek s dotazem v tom smyslu, zda je do
navrhované výše finanční podpory ze strany města započítán i pronájem prostor pro

•

Poř. č.

účely konání společenského plesu či nikoliv. Bc. Pecha odvětil, že do nákladů je
započítán i nájem.
Po projednání s radním HMP Ing. Novotným, OZV MHMP a členy výboru doporučil
předseda přidělit finanční podporu uvedeným projektům následovně:

Č. j.

Žadatel

Název
projektu

382

646891/2012 Obecní dům, a. s., náměstí Obecní dům
Republiky 1090/5, 111 21 100 let
Praha 1 - Staré Město,
IČ:27251918

383

646896/2012 Martin Janda, 569 67 Osík Stanislav
220, IČ:10514856
Kolíbal

Celkem

•

Celkové
náklady
projektu

Do
limitu
"de
Požadovaná
minimis"
částka
zbývá
žadateli
cca*

Doporučení
Výboru pro
kulturu,
pam. péči,
výstavnictví,
cest. ruch a
zahr. vztahy
ZHMP

Kč
9 060 000

Kč
7 780 000

v€
194 211

Kč
4 850 000

3 890 000

1 000 000

limit
nečerpán

0

12 950 000

8 780 000

4 850 000

Závěrem předseda výboru formuloval usnesení a nechal o něm hlasovat.

Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy k projednání návrh
na přijetí partnerství v oblasti kultury a volného času k vybraným projektům v celkové výši
4.850.000 Kč.
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
7. Návrh na změnu při přijímání Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného
času
• V úvodním slovu Bc. Pecha připomněl zadání z minulého zasedání výboru, a to
doplnit materiál dle vznesených připomínek. OZV MHMP zpracoval TISK: R-6557 –
k návrhu na změnu při přijímání Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a
volného času, který vystihuje opatření k vyřešení problematiky veřejné podpory.
Důvodem k tomuto kroku je snaha hl. m. Prahy podporovat projekty především
v rámci grantového systému v oblasti kultury a umění, který je notifikován Evropskou
komisí a u něhož je současně vyřešena problematika veřejné podpory, a současně
je nezbytné přihlížet k rozpočtovým možnostem hl. m. Prahy, které vyhrazují na
partnerství určitou finanční částku. Tato změna by měla dle slov předsedy zajistit mj.
kvalitnější dramaturgii jednotlivých projektů. Nejvýznamnější akce po převedení do
grantového systému získají možnost případné víceleté grantové podpory a bude
zajištěno, že hl. m. Praha nebude v rámci partnerství dodatečně financovat již
uskutečněné akce a projekty, které neuspěly v grantovém řízení. Navrhovaná
opatření zároveň sníží nároky agendy partnerství na rozpočet hl. m. Prahy.

•

•

Do diskuse se přihlásili: radní HMP Ing. Novotný, M. Gregor a Bc. Pecha. Ing.
Novotný upozornil přítomné na neschopnost systému partnerství řešit tradiční
projekty jako např. festival Pražské jaro a další pravidelně se opakující akce, jejichž
finanční podporu je třeba řešit formou grantů. Představa je taková, že 90 % projektů
bude řešeno formou grantů (a tudíž hodnoceno odborníky z grantové komise) a
pouze zbylých 10 % projektů bude řešeno formou partnerství (projekty jsou
hodnoceny zastupiteli hl. m. Prahy). Po dohodě s primátorem HMP se navrhuje o
potřebnou částku, tj. o cca 70 mil. Kč, které byly dosud v partnerství pokryty
z všeobecné rezervy města, navýšit rozpočet grantů na r. 2013. Dalšího slova
diskuse se ujal člen bývalé grantové komise pro oblast kultury a umění pan Gregor,
který poznamenal, že je třeba neudělovat grant s větším časovým předstihem než 1
rok. Bc. Pecha doplnil, že roční předsunuté období je notifikováno Evropskou komisí.
Pan radní Novotný závěrem diskuse zdůraznil nutnost změny finanční proporce mezi
granty a partnerstvím.
Předseda výboru formuloval usnesení a nechal o něm přítomné členy výboru
hlasovat.

Usnesení:
Výbor souhlasí s návrhem na změnu při přijímání Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a
volného času a doporučuje radnímu HMP Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy
k projednání TISK: R-6557.
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
8. Návrh na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2013
• Předseda informoval členy výboru o předloženém materiálu a připomněl usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/25 ze dne 17. 2. 2011, jímž byl aktualizován Grantový
systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 – 2015 (dále jen „grantový
systém“). Následně pan předseda předal slovo tajemnici výboru Mgr. Navrátilové.
• Paní tajemnice uvedla, že materiál má v podstatě dvě roviny:
1. Návrh na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2013
upravuje zásady pro poskytování víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění pro rok 2014 – 2017, zásady pro poskytování jednoletých grantů v oblasti
kultury a umění v roce 2013 a harmonogram grantového řízení v oblasti kultury a
umění v roce 2013. Pro podporu tvorby audiovizuálních děl je navrhováno
podporovat festivaly audiovizuálních děl mimo režim podpory de minimis.
V souvislosti se zásadami pro poskytování grantů v oblasti kultury a umění je vhodné
zmínit i možnost odvolání proti rozhodnutí grantové komise. Této možnosti bylo
v letošním roce využito pouze jedním žadatelem, a to Divadlem Bez zábradlí.
Stanovisko k tomuto odvolání bylo předloženo radním HMP Ing. Novotným
k projednání a schválení Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
2. Záměr vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2014 byl
podnícen radním HMP Ing. Novotným z důvodu zajištění rozhodování o kulturních
grantech v hl. m. Praze s časovým předstihem (formou tzv. „grantového příslibu“),
aby byla zajištěna včasná informovanost obyvatel i návštěvníků hl. m. Prahy o
připravovaných kulturních projektech. V této souvislosti je výboru předložen
harmonogram grantového řízení na rok 2014, který předpokládá vyhlášení
grantového řízení s půlročním předstihem – tj. začátkem února 2013 s uzávěrkou
přijímání žádostí k 30. dubnu 2013. Po projednání návrhu grantové komise výborem
v září 2013 bude návrh na přidělení grantů součástí zápisu z jednání výboru. Tím
bude žadatelům o finanční podporu zajištěna určitá míra jistoty a zároveň bude
posílena spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Po schválení rozpočtu hl. m. Prahy

na rok 2014 bude návrh výboru předložen Radě HMP a Zastupitelstvu HMP, a to buď
v navržené výši, nebo v případě sníženého rozpočtu bude návrh matematicky snížen
jako letos. Předpokladem realizace grantového řízení v roce 2013 je zřízení nové
grantové komise v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů.
•

Do diskuse se přihlásili: Bc. Pecha, Ing. Novotný, MUDr. Bonhomme Hankeová,
M.I.B., a Ing. Rösel. Bc. Pecha shrnul informace uvedené Mgr. Navrátilovou a uvedl,
že posunutí uzávěrek považuje za správné, pro žadatele je předpoklad přidělení
grantu klíčový, neboť v současné době se žadatelé o jednoletý grant dozvědí pozdě,
jestli grant obdrží či nikoliv. Grant lze přidělit až po schválení návrhu rozpočtu
Zastupitelstvem HMP. Schválení rozpočtu hl. m. Prahy může proběhnout současně
se schvalováním grantů. Ing. Novotný informoval, že jistá míra pravděpodobnosti
přidělení grantu funguje už nyní, nicméně nelze veřejnosti sdělovat nabídku
kulturních projektů v hlavním městě předčasně, a proto nelze získat dodatečnou
návštěvnost hl. m. Prahy. Upozornil přítomné, že je třeba vnímat navrhované změny
i z úhlu cestovního ruchu. MUDr. Bonhomme Hankeová, M.I.B. připojila, že návrh
podporuje a že se stejnou problematickou situací se potýkají všechny grantové
komise. Generální ředitel NG Ing. Rösel doplnil, že změna je z hlediska rozvoje
cestovního ruchu v hl. m. Praze nezbytná a nastínil rozhodování návštěvníka hl. m.
Prahy v souvislosti s kulturní nabídkou města. Pan radní zmínil nutnost časového
předstihu (1 – 2 měsíce) týkajícího se dostupnosti informací o kulturní nabídce
Prahy, zejména pro zahraniční návštěvníky.

Usnesení:
Výbor souhlasí s návrhem na vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění v roce 2013, s předložením návrhu na vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy
v oblasti kultury a umění v roce 2013 k projednání v Radě hl. m. Prahy, se záměrem
vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2014 a doporučuje
radnímu HMP Ing. Novotnému a řediteli OZV MHMP Mgr. Ciprovi předložit výboru návrh na
zřízení a nové složení grantové komise v oblasti kultury a umění na příští zasedání výboru.
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
9. Návrh textu Společného prohlášení mezi hlavním městem Prahou a Autonomním
městem Buenos Aires
• Předseda výboru Bc. Pecha předal slovo Ing. Novotnému, aby seznámil přítomné
s navrženým materiálem. Záměrem Společného prohlášení mezi hlavním městem
Prahou a Autonomním městem Buenos Aires (dále jen „Společné prohlášení“) je
snaha o rozšíření spolupráce mezi oběma městy. V roce 2011 usilovala vláda města
Buenos Aires o podpis dohody o spolupráci obou měst. Ve dnech 16. – 18. dubna
2012 navštívil hl. m. Prahu ministr kultury Autonomního města Buenos Aires H. S.
Lombardi, který se setkal s panem radním Novotným. Obě strany se usnesly na textu
Společného prohlášení o vzájemné spolupráci. Návrh Společného prohlášení bude
po doporučení výborem předložen ke schválení Radě hl. m. Prahy a následně bude
přistoupeno k samotnému podpisu tohoto prohlášení.
• Do diskuse se žádný ze členů výboru nepřihlásil, a tak nechal předseda o návrhu
hlasovat.

Usnesení:
Výbor schvaluje předložený návrh Společného prohlášení mezi hlavním městem Prahou a
Autonomním městem Buenos Aires.

(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
10. Různé
10. 1. Informace o stavu plnění závazků vyplývajících ze statutu Pražské památkové
rezervace jako součást světového kulturního dědictví UNESCO
• Předseda výboru předal slovo Mgr. Kněžínkovi. Ředitel OPP MHMP informoval
přítomné o závazcích, které vyplývají pro Českou republiku z Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví, a o zajištění povinnosti péče o památku
světového dědictví. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 512 ze dne 24. 4. 2012 byla
odsouhlasena změna organizační struktury v rámci Magistrátu hl. m. Prahy, jež mj.
spočívá ve zřízení oddělení „Kanceláře památky světového dědictví“ v odboru
„Kanceláře ředitele Magistrátu“ MHMP s účinností od 1. 5. 2012. Kancelář památky
světového dědictví bude plnit všechny úkoly správce statku, které vyplývají ze zápisu
historického centra Prahy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Vedoucím pracovníkem bude koordinátor světové památky, vedoucí oddělení + 4
pracovníci. Kancelář světové památky bude při plnění svých úkolů využívat tři
nástroje: 1. preventivní opatření, 2. aktivní role v jednáních týkajících se hodnot
světové památky, 3. krizová intervence.
•

Do diskuse se žádný z přítomných členů výboru nepřihlásil.

Usnesení:
Výbor bere na vědomí informaci Odboru památkové péče MHMP o stavu plnění závazků
vyplývajících ze statutu Pražské památkové rezervace jako součást světového kulturního
dědictví UNESCO. Bez hlasování.
10. 2. Informace – Partnerství v oblasti cestovního ruchu 2012
• Předseda výboru odložil tento materiál na příští zasedání výboru.
Závěr:
Předseda výboru odkládá materiál Partnerství v oblasti cestovního ruchu 2012 na příští
zasedání výboru. Bez hlasování.
Přehled srovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OZV
MHMP za rok 2010 a 2011
• Předseda výboru uvítal na zasedání ředitele příspěvkové organizace Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK (dále jen „FOK“) Ing. Šmída a uvedl, že vzhledem
k nepřesnosti údajů - srovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací hl. m.
Prahy v oblasti kultury a volného času za rok 2010 a 2011 - poskytnutých výboru
Odborem kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP došlo ke zkreslení
informací poskytnutých členům výboru na minulém zasedání. Předseda výboru se
Ing. Šmídovi veřejně omluvil a předal mu slovo. Ředitel FOK poděkoval za omluvu a
informoval přítomné o stanovisku FOK k této věci a podrobně osvětlil jednotlivé
výkonové ukazatele FOK v letech 2001 – 2011. V této souvislosti zmínil, že
v organizaci každoročně probíhají kontroly hospodaření. Organizaci byl v roce 2010
navýšen finanční příspěvek ze strany zřizovatele o 15 mil. Kč, v roce 2011 byl roční
příspěvek o 4 mil. zkrácen a v roce letošním byl finanční příspěvek města zkrácen o
celých 10 mil. Kč. Ing. Šmíd dále seznámil členy výboru s pracovními činnostmi
ředitele organizace a dal členům podnět k úvaze, jakou podporu mají ředitelé
příspěvkových organizací ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, ze strany výboru atd.

•

zdůraznil nutnost otevřených projednávání tíživých problémů organizací. Doporučil
spojit aktivity FOK s aktivitami NG a uvedl, že spolupráci s NG již s Ing. Röselem
v současné době projednává.
Do diskuse se přihlásili: radní HMP Ing. Novotný, Ing. Šmíd a Bc. Pecha. Přihlášení
diskutovali podrobně jednotlivé výkonové ukazatele příspěvkové organizace.
Závěrem diskuse Ing. Novotný uvedl, že je třeba prověřit obdržené srovnávací
tabulky výkonových ukazatelů. Bc. Pecha uzavřel diskusi a poděkoval všem
přítomným za účast.

.
Předseda výboru ukončil zasedání v 16:15 hod.

Příští řádné zasedání se bude konat dne 6. 6. 2012 v
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Zapsala: Ladislava Šimková

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

13:00 hod.

v zasedací

