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

ZÁPIS z 1. jednání
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 12. 12. 2018
ve 13:00 hod.
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

Jan Wolf, MgA. Kamila Matějková, Mgr. Martin Benda, Ing. Lubomír Brož, JUDr. Jaroslava Janderová, Jan
Lacina, Milan Maruštík, Jaroslav Němec, Mgr. Marcela Straková, Mgr. František Cipro

Omluveni:

Jiří Dohnal, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Nepřítomni:
Hosté:

PhDr. Lukáš Kaucký, , Mgr. Vlastimil Ježek, , MgA. jiří Sulženko, PhD., , MgA. David Mareček, PhD., , Jan P.
Muchow, , Prof. Ivanka Kubicová, , Doc. Adam Halaš, PhD., , Mgr.Helena Musilová, , Richard Drury, , M.A.
Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD., , PhDr. Petr Bílek, , Mgr. PhDr. Jan Foll, , Doc. MgA. Ivo Mathé, , Mgr.
Veronilka Bednářová, , M.A. Mgr. Jan Press,
+ zástupci odborné veřejnosti

Jednání řídil:

Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Text zahájení:
Schválený program:
Bod

Věc

1.

Úvod

2.

Schválení programu

3.

Volba ověřovatele

4.

Představení členů Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

5.

Představení hostů - členů komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

6.

K návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

7.

Různé - Schválení termínů zasedání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP pro I.
pololetí 2019

K jednotlivým bodům programu:
1.

Úvod

Výbor začal své 1.zasedání ve 13:00 hodin. Jan Wolf přivítal členy výboru a členy grantové komise a
přítomné hosty.
2.

Schválení programu
Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k navrženému program

TED 8.2.3.1

Strana 1

Hlasování – program dnešního jednání:
Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Program byl schválen
3.

Volba ověřovatele

Jan Wolf navrhl jako ověřovatele JUDr. Jaroslavu Janderovou.
Hlasování – ověřovatel zápisu:
Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Ověřovatel byl zvolen.
4.

Představení členů Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel KUC MHMP

Jan Wolf/předseda
Mgr. Jan Lacina/člen
Jaroslav Němec/člen
JUDr. Janderová/členka
Milan Maruštík/člen
Ing. Lubomír Brož/člen
Mgr. Marcela Straková/členka
Mgr. Martin Benda/člen
MgA. Kamila Matějková/místopředsedkyně
Dále se představila radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch MgA. Hana
Třeštíková.
Jan Wolf dále představil Mgr. Františka Cipra, ředitele KUC MHMP, Mgr. Zuzanu Navrátilovou,
vedoucí oddělení kultury KUC MHMP a PhDr. Janu Hudcovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu KUC
MHMP.
5.

Představení hostů - členů komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel KUC MHMP

Jan Wolf představil členy grantové komise a uvedl, že se jedná o všeobecně známé odborníky v dané
oblasti. Předsedou grantové komise je Lukáš Kaucký.

6.

K návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Jan Wolf představil zásady a pravidla pro udělování grantů. Uvedl, že granty jsou nastaveny každý rok
nově, rada přijímá pouze drobné úpravy. Grantový systém je notifikován Evropskou komisí, nelze do
něj tedy vstupovat. Současný systém je vyhodnocen jako třetí nejlepší v EU. Systém je na MHMP
vyhodnocen jako velmi dobrý a podle něj by se měly nastavovat grantové systémy v ostatních
grantových oblastech HMP.
Jan Wolf krátce představil předsedu grantové komise Lukáše Kauckého.
Lukáš Kaucký – pozdravil všechny přítomné. Uvedl, že celý grantový systém pro oblast kultury a
umění byl notifikován Evropskou komisí, od té doby funguje v nezměněné podobě, byť s drobnými
úpravami, které nijak nevybočují z podstaty celého grantového systému. Vyhlášení grantů na rok
2019 bylo schváleno usnesením rady v dubnu 2018, což je nejzazší termín pro vyhlášení grantů.
Členové grantové komise vždy udělují každému projektu určitý počet bodů, u žádostí o jednoletý
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grant musí získat 65 bodů, u žádostí o víceletý grant musí dosáhnout 75 bodů. Byl upřesněn způsob
podání žádosti z PC. Pro rok 2019 byly udělovány granty víceleté – max. 4leté granty. Granty jsou
udělovány s ročním předstihem. Kromě víceletých grantů byly udělovány granty jednoleté na rok
2019, v rámci sedmi oborů. Termín uzávěrky byl 13. 6. 2018. Tento termín je pohyblivý. V červnu
2018 byla nově jmenovaná komise pro udělování grantů. Část členů kontinuálně pokračuje. Část
členů byla jmenována nově. Tato grantová komise je naprosto specifická, má pevně stanovené tříleté
volební období. Komise pracuje v 15ti členném složení, 14 členů (po dvojici na obor) vychází z
uměleckého prostředí, 15. členem je předseda, který jako jediný je zastupitel. V letošním roce se
grantová komise sešla poprvé 20. 6., do 17. 10. proběhlo první kolo hodnocení, došlo k vytvoření
všech posudků. 22. a 23.10 bylo realizováno druhé kolo hodnocení grantové komise. Při vyhlášení
grantů HMP byl v zásadách stanoven celkový objem finančních prostředků pro příští rok 335mil Kč, z
toho 226,797tis Kč bylo vázáno již schválenými víceletými granty. Grantová komise pracovala ze 703
přihlášenými projekty, z toho 649 jednoletých. Konečná výše podpory je závislá na kvalitě projektů,
počtu a celkovém objemu finančních prostředků.
S ohledem na potřebu navýšit finanční prostředky na další období se členové grantové komise
dohodli na závěrečném usnesení, kterým se obracení na radu a zastupitelstvo HMP. Lukáš Kaucký
toto usnesení odcitoval.
Dále Lukáš Kaucký poděkoval všem členům grantové komise za jejich práci a nasazení.
Jan Wolf – taktéž poděkoval všem členům a dalším spolupracovníkům. Pochválil dosavadní
spolupráci. Na příštím výboru by se mohlo přijmout usnesení, které citoval Kaucký. On sám souhlasí s
jeho návrhem.
Jan Wolf otevřel diskuzi členů výborů nebo následně také veřejnosti.
Navrhl ponechat otevřenou diskuzi max.do 14:00.
Hlasování: - termín pro otevřenou diskuzi
7 pro, 1 proti, 1 se zdržel Návrh byl schválen.
Mgr. Jan Lacina – systémová otázka – víceleté granty se udělují každý rok? Prosí stručně popsat
mechanismus, aby nebyly zkraje vyčerpány veškeré finanční prostředky.
Lukáš Kaucký – členové grantové komise dopředu mají komplexní informaci o tom, kolik je alokováno
na víceleté a jednoleté granty. Disproporce mezi žádostmi víceletými a jednoletými – záruka v tom je
ta, že členové grantové komise a politici si uvědomují nějaké vybalancování – co jde na víceleté a
jednoleté. U grantové komise je zvykem, kolik percentuálně bylo v minulém roce přiděleno, je opět
udělováno v roce následujícím. Prostředky jsou rozloženy zhruba stejně.
Mgr. Jan Lacina – jaký je časový harmonogram, výbor, rada, zastupitelstvo. Časové definitivum?
Rozděluje se 335mil celkově, je návrh na zvýšení, v čem má oporu tato částka?
Jan Wolf – nemá oporu v ničem, záleží to pouze na tom, jak při udělování rozpočtu na každý rok
jednotlivý radní je schopen politicky prosadit výši grantů. Praha dává 4% z rozpočtu celého města na
kulturu.
JUDr. Jaroslava Janderová – dotazuje se na nástroj, na základě kterého grantová komise dojde k
závěru, že dané kulturní zařízení je natolik soběstačné, že nemá mít přiznán grant – na to by nemělo
doplácet.
Lukáš Kaucký – granty jsou nenárokovou záležitostí. Každí dva členové pro danou oblast mají další
expertní hodnotitele a s nimi řeší, zda bude projekt podpořen a zda splňuje podmínky. Žádný systém
není ideální a žádný člověk není 100% objektivní. Tato komise je maximálně objektivní.
Jan Wolf – dotazuje se členů grantové komise, zda chtějí něco doplnit.
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JUDr. Jaroslava Janderová – děkuje za odpověď, nicméně doplňuje úvahy – jakmile je napsáno, že
žadatel má dostatečné zázemí, tak je schopné svoje kulturní aktivity pokrýt? To jí připadá lehce
diskriminační. Na základě čeho se vyvozuje, že tento žadatel je natolik soběstačný, že může pokrýt z
jiných příjmů. Není jí to jasné několik roků za sebou.
Mgr. Jan Lacina – připomíná dotaz na časový harmonogram – jednoleté a víceleté.
Mgr. Zuzana Navrátilová – harmonogram grantového řízení s ohledem na proběhlé volby - po
schválení rozpočtu zastupitelstvem by lednová rada měla všechny granty projednat, schválit ty do 200
tis, granty nad 200 tis. jednoleté a víceleté by mělo schválit lednové zastupitelstvo.
Jan Wolf – uvažuje o technickém stihnutí zastupitelstva v lednu, možné projednání také až v únoru.
Dotaz veřejnosti – v oboru literatura málo financí, podařilo se nebo podaří do pražské literatury
dostav více peněz?
Jan Wolf – v loňském roce bylo o 40% více finančních prostředků na literaturu. V letošním roce to
bylo 8,206 mil. Kč.
Diskuze ukončena.
Hlasování – jednoleté granty:
všichni pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel.
Usnesení:
Výbor souhlasí s předložením návrhu na udělení jednoletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění vyhlášených pro rok 2019 k projednání Radě HMP a Zastupitelstvu HMP a bere na vědomí
zveřejnění návrhu na udělení jednoletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění vyhlášených
pro rok 2019 po projednání ve Výboru v příloze zveřejněného zápisu z tohoto jednání na webových
stránkách hl. m. Prahy.
Hlasování – víceleté granty 2020-2023:
všichni pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel.
Usnesení:
Výbor souhlasí s předložením návrhu na udělení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění vyhlášených pro rok 2019 k projednání Radě HMP a Zastupitelstvu HMP a bere na vědomí
zveřejnění návrhu na udělení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění vyhlášených pro
rok 2019 po projednání ve Výboru v příloze zveřejněného zápisu z tohoto jednání na webových
stránkách hl. m. Prahy.
7.

Různé - Schválení termínů zasedání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP pro I. pololetí 2019

Jan Wolf navrhuje vždy první středu v daném měsíci, tedy:
9.1.2019
6.2.2019
6.3.2019
3.4.2019
7.5.(mimořádně v úterý - státní svátek)
5.6. 2019
Pravidelně, a to ve 13:00 hodin.
Hlasování – systém termínů:
všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Termíny byly schváleny.
14:00 odchod Ing. Lubomíra Brože.
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7b) různé:
Jan Wolf navrhuje, aby se na každém výboru představila jedna příspěvková organizace.
Jaroslav Němec – jaký je názor současného výboru na legislativní změnu ve věci průvodcovství?
Jan Wolf – aktuální stav města v tomto ohledu není dobrý - podle něj je potřeba aktuální zákon z roku
2008 změnit.
JUDr. Jaroslava Janderová – vidí jiný problém – byla zpracována kompletní předloha pro Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR, momentálně není zástupce za HMP, v minulosti byla nominována jako
zástupce do sněmovny primátorka A. Krnáčová, ale ta už neplní svoji funkci.
Jan Wolf – bylo probíráno s Dr. Marvanovou – kdo bude předkladatelem místo bývalé primátorky. Do
sněmovny by měla předkládat pravděpodobně radní Třeštíková.
MgA. Hana Třeštíková – momentálně se toho ujal pan primátor Hřib, takže možná půjde do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR on.
Mgr. Jan Lacina – jejich strana ve sněmovně tuto změnu podpoří.
JUDr. Jaroslava Janderová – původní původce toho, že se tato živnost změnila z vázané na volnou byl
pan Okamura – velmi se činí, aby se tato zákonodárná iniciativa zmařila a spadla pod stůl. Považuje
tuto situaci za neudržitelnou.
MgA. Hana Třeštíková – je potřeba se zamyslet nad neziskovkami, které by tím mohly utrpět. Tento
aspekt se musí zvážit a promyslet.
Jan Wolf poděkoval všem zúčastněným a popřál hezké svátky.
Zasedání ukončeno ve 14:08.

Jan Wolf
Předseda Výboru pro kulturu,
výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP
Mgr. František Cipro
tajemník Výboru pro kulturu,
výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Ověřil:
Zapsal:
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JUDr. Jaroslava Janderová, členka Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP
Bc. Petra Ježková, MHMP - KUC MHMP
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