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

ZÁPIS z 28. jednání
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 1. 9. 2021 ve 12:00 hod.
Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

Jan Wolf, Martin Benda, Aneta Heidlová, Jiří Kubíček, Jan Lacina, Kamila Matějková, Milan Maruštík,
Marcela Straková, Michal Krutský (tajemník)

Omluveni:

na úvod jednání – Martin Arden, na část jednání – Lubomír Brož, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Hosté:

Zdeněk Hřib, Jan Per, Daniel Přibyl, Michal Drobík, Václav Stárek, Jana Adamcová, František Cipro,
Petr Pylypov, Andrea Skorkovská, Bohuslava Fuxová, Lucie Tužová, Kateřina Hakenová, Hana Třeštíková,
Jiří Sulženko

Jednání řídil:

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

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Úvod

2.

Schválení programu

3.

Schválení zápisu z 2. 6. 2021

4.

Volba ověřovatele

5.

k návrhu na vyhlášení Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022

6.

Aktualizace kulturní politiky hl. m. Prahy

7.

Prezentace Prague City Tourism, a.s. v oblasti cestovního ruchu

8.

Prezentace činnosti Městských divadel pražských

9.

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Úvod
Jednání řídil Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, přivítal
účastníky a seznámil je s programem jednání. MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP, představil novou vedoucí
oddělení kultury KUC MHMP, MgA. Hakenovou. Předseda Wolf, po konzultaci s Mgr. Bendou, navrhl dozařazení
bodu „Projednání stavu grantového softwaru“ jako bod č. 5 programu jednání Výboru. Předseda Wolf navrhl v bodě
č. 10 upraveného programu jednání Výboru „Různé“ projednat soudní rozhodnutí ve věci sdíleného ubytování.
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2.

Schválení programu
Jan Wolf představil upravený program jednání Výboru a dotázal se dále, zda má někdo připomínky k navrženému
programu nebo další návrhy.
Hlasování o schválení programu:
PRO: 8

3.

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

SCHVÁLENO

Schválení zápisu z 2. 6. 2021
Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 27. jednání Výboru, jehož ověřovatelem byl Martin Arden
a požádal o jeho schválení.
Hlasování o schválení zápisu:
PRO:8

4.

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

SCHVÁLENO

Volba ověřovatele
Jan Wolf navrhl jako ověřovatelku zápisu z 28. jednání Výboru Kamilu Matějkovou, která s tímto souhlasila.
Hlasování o volbě ověřovatele:
PRO: 8

5.

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

SCHVÁLENO

Projednání stavu grantového softwaru
Předseda Wolf uvedl dozařazený bod programu jednání Výboru a předal slovo Mgr. Bendovi, který upřesnil okolnosti
a problematiku zprovoznění podávání žádostí v oblasti kultury přes portál Pražana. V této návaznosti se dotázal
hosta k tomuto bodu, primátora hl. m. Prahy, na upřesnění situace. Primátor hl. m. Prahy shrnul aktuální stav
a zmínil zejména legislativní překážky v novém grantovém programu. Druhou věcí je pak technická realizace, která
má oproti původnímu očekávání zpoždění, ale již dnes, 1. 9. 2021, by mělo dojít k akceptaci. Dále doplnil, že se
chystá rovněž revize projektu a aplikace na další oblasti grantové podpory, přičemž oblast kultury patří k těm
nejsložitějším. Předseda Wolf vyjádřil obavy k případnému zpochybnění grantového řízení ze strany žadatelů.
Mgr. Benda se dotázal na problematiku právnických osob a jejich identifikaci, což upřesnil Ing. Petr – ředitel PRM
MHMP, s tím, že na tomto procesu se ještě pracuje. Na dotaz Mgr. Bendy potvrdil primátor hl. m. Prahy, že tato
problematika je rovněž projednávána na Výboru pro IT a Smart City ZHMP. Bez dalších otázek předseda Wolf
poděkoval diskutujícím a hostům a projednávání bodu uzavřel.

6.

k návrhu na vyhlášení Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022
Předkladatel: ředitel KUC MHMP
Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo MgA. Sulženkovi, Ph.D., který představil novou vedoucí oddělení
cestovního ruchu – Ing. Jechovou. Ing. Jechová prezentovala návrh na vyhlášení grantů v cestovním ruchu, která
proběhla s ohledem na stávající situaci a v návaznosti na diskusi se zástupci ubytovacích služeb, kongresů a dalších
subjektů cestovního ruchu. Ing. Jechová podrobně přiblížila kategorie podpory asociačních kongresů a konferencí.
Předseda Wolf uvedl, že by mělo být u kongresů usilováno o pobyt více než na 1 noc, na což reagoval Mgr. Benda
s tím, že konsensus byl v tomto jednomyslný a je zároveň nutné zohlednit situaci. Dále doplnil, že návrh podpory byl
porovnáván s programy okolních metropolí. Ing. Stárek – prezident Asociace hotelů a restaurací se vyjádřil
k projednávanému bodu a poznamenal, že v této situaci je každá podpora vítána. Mgr. Cipro – předseda
představenstva Prague City Tourism, a.s. upozornil, že historicky ne vždy byl budget v této kategorii vyčerpaný
a nemělo by hrozit, že by se na někoho nedostalo. MgA. Sulženko doplnil, že v letošním roce bylo žadatelů málo
a řada z nich plánovaný kongres zrušila, a dále se vyjádřil k projednávanému bodu. V letošním roce naopak mohou
pořadatelé žádat i na techniku v rámci pořádání hybridních kongresů. V rámci druhého bodu prezentace Ing. Jechové
při podpoře akcí s celostátním nebo mezinárodním významem proběhla diskuse, do níž se zapojili předseda Wolf,
radní Třeštíková a Mgr. Benda. Ing. Kubíček vznesl několik technických poznámek k softwarovému řešení a dále
poznamenal, že v bodě L.10. navrženého Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022, považuje za zbytečné
předkládat doklad o registraci k platbě DPH, což by mělo být zmodernizováno. MgA. Sulženko potvrdil, že tato
poznámka bude v nástrojích identifikace žadatelů zohledněna. Předseda Wolf uzavřel diskusi a vyzval k hlasování.
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Návrh usnesení:
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I.

schvaluje
předložený návrh Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 dle přílohy 1. tohoto usnesení

II.

doporučuje
radní MgA. Haně Třeštíkové předložit podklady dle bodu I. tohoto usnesení Radě hl. m. Prahy

Přílohy:
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Důvodová zpráva
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 9
7.

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

SCHVÁLENO

Aktualizace kulturní politiky hl. m. Prahy
Předseda Wolf uvedl další bod jednání a předal slovo MgA. Sulženkovi, Ph.D., který informoval členy Výboru,
že zapsaný ústav Kreativní Praha dostal za úkol aktualizovat kulturní politiku hl. m. Prahy, na níž v současné době
pracuje. Řídící výbor aktualizované kulturní politiky tvoří zčásti také členové Výboru. Aktualizovaná kulturní politika
vychází ze Strategického plánu hl. m. Prahy, dále ze zásad kulturní politiky, aktuálně platné do konce roku 2021.
MgA. Sulženko, Ph.D. uvedl, že v říjnu by odbor KUC MHMP rád představil první výstupy z pracovních skupin
a v listopadu již prioritizované cíle kulturní politiky tak, aby do konce roku byl připraven výsledný materiál
k projednání řídícími orgány HMP. Předseda Wolf poděkoval za prezentované informace a zdůraznil význam nové
koncertní budovy. MgA. Matějková poděkovala za kvalitně sestavené pracovní skupiny. Bez dalších přihlášených
předseda Wolf uzavřel diskusi.

8.

Prezentace Prague City Tourism, a.s. v oblasti cestovního ruchu
Předseda Wolf uvedl další bod programu jednání a předal slovo přítomným zástupcům Prague City Tourism, a.s.
Mgr. Cipro, kterého doplnil Ing. Drobík – ředitel sekce obchodního rozvoje PCT, a.s., prezentoval výsledky projektu
V Praze jako doma, které zhodnotil jako velmi úspěšné. Na dotazy předsedy Wolfa reagoval Mgr. Cipro a uvedl tři
důležité faktory v nízké vytíženosti kapacit ubytovacích zařízení: otázka snížení ceny ubytovacích zařízení, výpadek
kongresových návštěvníků (oproti jiným metropolím s vyšším podílem) a podíl domácích návštěvníků (který je opět
vyšší v okolních metropolích). K dotazu na vyšší podíl ubytovaných ve vyšších hotelových kategoriích
Ing. Stárek upozornil na významnou práci s cenami ubytování a dále upřesnil kongresový turismus ve srovnání
s okolními metropolemi. Radní Třeštíková upozornila na to, že se zde již dříve rozmohl trend přestavování bytů
pro krátkodobé ubytování, bez patřičné kvality, což potvrdil také Ing. Stárek, přičemž je evidováno
na 18 tis. jednotek pro krátkodobé ubytování a další rozvoj v této oblasti pokládá za riziko pro Prahu a Pražany,
a opětovný návrat pivních turistů a podobných zájezdů. Cílem by tedy mělo být, aby se Praha stala drahou destinací.
Na dotaz Mgr. Bendy uvedl Ing. Stárek, že výstavba hotelů má svou dynamiku, řada projektů běží, tento segment má
a bude mít své místo. Mgr. Adamcová – členka představenstva Prague City Tourism, a.s., navázala a pokračovala
prezentací plněním nastavené koncepce, zmínila mimo jiné repositioning značky Praha a představila plánovanou
podzimní zahraniční kampaň. Ing. Stárek poděkoval za projekt podzimní kampaně a vyjádřil naději na její velký
přínos. Mgr. Cipro ukončil prezentaci Prague City Tourism shrnutím proběhlé transformace. Mgr. Benda se vyjádřil
k projednávanému tématu, ocenil tříúrovňovou prezentaci značky Praha a dále se dotázal na spolupráci s Letištěm
Praha a dopravci, což potvrdila Mgr. Adamcová, a na stav projektu Prague Visitor Pass, k čemuž Mgr. Cipro uvedl,
že projekt sice narazil na obtíže, ale nyní již běží v pilotním režimu a od začátku dalšího roku by již měla být
prodávána v plném provozu. Na dotazy Ing. Brože a Ing. Kubíčka reagovali Mgr. Adamcová a Mgr. Cipro a ujistili
přítomné, že je myšleno na všechny věkové kategorie a samozřejmě i samotné Pražany. Předseda Wolf poděkoval
za prezentaci, diskutujícím a podal členům Výboru informaci o srpnovém rozsudku Městského soudu v Praze ve věci
krátkodobého pronájmu s tím, že dle vyjádření soudu tato služba spadá pod ubytovací služby a měla by být
ve stejném režimu, jako podnikatelská činnost. Ing. Stárek upozornil na ještě jeden, již předchozí rozsudek, ve věci
daňové disciplíny. Bez dalších přihlášených předseda Wolf diskusi ukončil.
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9.

Prezentace činnosti Městských divadel pražských
Předseda Wolf uvedl další bod programu a předal slovo MgA. Přibylovi – řediteli Městských divadel pražských, který
prezentoval informace o proběhlé divadelní sezóně, aktuálním výhledu a představil základní proměny Městských
divadel pražských. Předseda Wolf poděkoval za prezentaci a úspěšnou činnost divadla a otevřel diskusi. Mgr. Benda
se připojil k poděkování a ocenil divadlem vydávaný časopis. Zároveň vyzval MgA. Přibyla k upřesnění problematiky
prostor pro zázemí a uskladňování a konzultaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy v této věci, který by
mohl navrhnout možnosti řešení, s čímž MgA. Přibyl s poděkováním souhlasil a doplnil, že je v této věci již ve spojení
s radním Chabrem. Bez dalších přihlášených předseda Wolf ukončil rozpravu k tomuto bodu.

10. Různé
Předseda Wolf se dotázal členů Výboru, zdali mají téma k projednání v bodu „Různé“. Na dotaz Mgr. Bendy předseda
Wolf potvrdil, že materiál ve věci financování Muzea paměti XX. století bude zařazen jako bod na programu
následujícího jednání Výboru, k němuž bude zvána také radní Kordová Marvanová. Bez dalších dotazů a připomínek
poděkoval předseda Wolf všem přítomným členům a hostům Výboru, upozornil na termín následujícího jednání
Výboru dne 6. 10. 2021, od 13:00 hod., a v 14:15 hod. ukončil jednání Výboru.

Podepisovatel
Zápisu:

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

Ověřil:

MgA. Kamila Matějková, členka Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Zapsal:

Bc. Michal Krutský, tajemník Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
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