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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 27. jednání 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 2. 6. 2021 ve 13:00 hod. 

Velká zasedací síň ZHMP - 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 /  

on-line, formou videokonference, v prostředí Cisco Webex 

     

 
Přítomni fyzicky:  Jan Wolf, Martin Arden, Mgr. Martin Benda, Bc. Aneta Heidlová, Bc. Michal Krutský (tajemník)   

Přítomni on-line: Ing. Lubomír Brož, Bc. Aneta Heidlová, MgA. Kamila Matějková, Jan Lacina 

Omluveni:  Mgr. Marcela Straková 

Nepřítomni: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Milan Maruštík 

Hosté fyzicky: Antonín Schneider, Jakub Jareš, Miroslav Urbánek, Jan Kalous, Hana Třeštíková, Jiří Sulženko, Zdeněk 
Hřib, Jan Petr 

Hosté on-line:  Alice Hamršmídová, Andrea Skorkovská, Helena Musilová, Iveta Jechová, Jana Hudcová, Jiří Bábek, Lucie 
Hayashi, Marcela Turečková, Alice Mezková, Milan Tesař, Petr Vizina, Tomáš Jirsa, Vladimír Dvořák, 
Lenka Zohnová, Zuzana Navrátilová  

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 5. 5. 2021 

4. Volba ověřovatele 

5. Informace o aktuálním stavu softwaru pro správu dotací (grantů) 

6. Prezentace činnosti Muzea paměti XX. století, z.ú. 

7. 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. Upozornil členy Výboru a hosty na kombinovanou formu jednání 
Výboru – fyzickou a on-line formu, a požádal všechny zúčastněné on-line, aby byli jasně identifikovatelní, pakliže 
nebudou hovořit, měli ztlumený mikrofon a využívali možnosti chatu. 
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2. Schválení programu 

Jan Wolf představil program jednání Výboru a dotázal se dále, zda má někdo připomínky k navrženému programu 
nebo další návrhy. 
 

Hlasování o schválení programu: 
 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

3. Schválení zápisu z 5. 5. 2021 

Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 26. Jednání Výboru, jehož ověřovatelem byl Lubomír Brož  
a požádal o jeho schválení. 
 

Hlasování o schválení zápisu: 
 

PRO:8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

4. Volba ověřovatele 

Jan Wolf navrhl jako ověřovatele zápisu z 27. jednání Výboru Martina Ardena, který s tímto souhlasil. 

 

Hlasování o volbě ověřovatele: 
 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 1  SCHVÁLENO 

5. Informace o aktuálním stavu softwaru pro správu dotací (grantů) 

Jan Wolf představil bod programu a předal slovo přizvaným hostům – primátorovi hl. m. Prahy Zdeňku Hřibovi a Ing. 
Janu Petrovi – řediteli PRM MHMP. Jan Petr prezentoval aktuální informace ke stavu nového softwaru pro správu 
dotací (grantů) v návaznosti na žádosti o finanční podporu v oblasti kultury, a rovněž prezentoval ukázku fungování 
softwaru. 
Jan Wolf poděkoval za prezentaci a otevřel diskusi k projednávanému bodu. Martin Benda se připojil k poděkování 
za prezentaci a dotázal se na časový harmonogram pro zpracování žádostí, na což reagoval Jan Petr s tím, že tato 
část bude funkční v příštím roce. Ve věci žádostí v oblasti cestovního ruchu a dalších oblastech, na tom se může 
průběžně pracovat. Martin Benda se dále dotázal, zda software bude fungovat i pro městské části – Jan Petr 
následně vysvětlil možnosti fungování softwaru, kdy žádosti podané přes portál Pražana mohou být dále postoupeny 
příslušné MČ, podobně jako fungují řidičské průkazy. V rámci kompatibility a časového harmonogramu proběhla 
další diskuse, do které se zapojili Martin Arden, Jan Petr, Martin Benda, primátor hl. m. Prahy, Jan Wolf, Lubomír 
Brož.  
Na dotaz Jana Wolfa upřesnil MgA. Jiří Sulženko – ředitel KUC MHMP, že deadline pro podání žádostí o finanční 
podporu by měl být 9. 9. 2021, tzn. od 2. 8. 2021 by měl být spuštěn příjem žádostí na portálu Pražana a na ASD. 
Aneta Heidlová požádala o testovací údaje, resp. přístupy, což potvrdil Jan Petr, ale upozornil na aktuální vývojové 
prostředí softwaru. Martin Benda se dotázal, jaká je situace u digitálního podpisu právnických osob (např. divadla 
apod.), na což reagoval Jan Petr, vysvětlil blíže tuto problematiku s tím, že toto je nyní v řešení.  
Jiří Kubíček poznamenal, že na státní úrovni již funguje dotační informační systém CEDR. Dále se dotázal, v kontextu 
konaného Výboru pro IT a Smart City ZHMP, kde byl uveden spolek Otevřená města a prezentován informační 
systém, do kterého by se Praha mohla připojit a participovat, zda tedy tento nový software bude mít vlastní řešení, 
na což reagoval Jan Petr s tím, že software by měl být kompatibilní mezi HMP a MČ.  
Martin Benda požádal o zveřejnění prezentací jako přílohy zápisu a další podání informace k aktuálnímu stavu  
na následujícím jednání Výboru dne 1. 9. 2021, s čímž prezentující – Jan Petr a primátor hl. m. Prahy, souhlasili.  
Jiří Sulženko informoval všechny přítomné a hosty o školení pro žadatele o finanční podporu, které se bude konat 
v druhé polovině června 2021, aby se žadatelé seznámili také s technickou stránkou podávání žádostí.  
Martin Arden se dotázal, v návaznosti na přesahy směrem dolů – k městským částem, a nahoru – k ministerstvu, zda 
se budou v budoucnu zohledňovat také žádosti o dotace z rozpočtu EU, kde již funguje příslušný dotační program. 
Jan Petr reagoval, že s tímto pracováno zatím nebylo, ale lze se tím následně zabývat.  
Bez dalších dotazů a připomínek Jan Wolf poděkoval prezentujícím a diskutujícím a diskusi uzavřel. 
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6. Prezentace činnosti Muzea paměti XX. století, z.ú. 

Jan Wolf uvedl bod programu a předal slovo PhDr. Janu Kalousovi, Ph.D., řediteli Muzea paměti XX. století, z.ú., který 
prezentoval činnost muzea a jeho aktuální projekty. Jan Wolf poděkoval za prezentaci a otevřel diskusi.  
Martin Benda se vyjádřil k názvu instituce s tím, že by stále byl raději, kdyby bylo pojmenováno Muzeum nesvobody, 
jak bylo původně zamýšleno. Na připomínku k názvu reagoval Jan Kalous s tím, že u tvorby názvu nebyl, muzeum již 
pod tímto názvem dva roky úspěšně funguje a nyní je nutné z tohoto vycházet.  
Martin Arden se dotázal k problematice financování muzea, k čemuž proběhla následná diskuse. Jan Kalous 
upozornil, že byl proveden audit, je dbáno na informovanost správní a dozorčí rady a dodržování dalších pravidel, 
s cílem efektivně provozovat tuto instituci. Na dotaz Jana Wolfa potvrdil Jan Kalous dobrou spolupráci s konkrétními 
odbory MHMP.  
Martin Benda upozornil na přesah poslání muzea a roli, přesahující území Prahy, resp. spolupráci na úrovni státu 
v rámci činnosti a provozování muzea. Kamila Matějková navázala na Martina Bendu a dotázala se na sestavování 
rozpočtu na příští rok, a případné žádosti o grant na Ministerstvu kultury ČR, na což reagoval Jan Kalous s tím,  
že podobně jako v loňském roce, rovněž letos bude žádáno. Častý neúspěch v loňském roce byl zapříčiněn krátkou 
existencí muzea a finančními výhledy instituce. Problematiku financování Jan Kalous dále přiblížil.  
Martin Benda navrhl možnou spolupráci s festivalem Jeden svět a požádal o možnou prohlídku Domu pážat pro členy 
Výboru, na což kladně reagoval Jan Kalous a nabídl návštěvu Domu pážat rovněž všem členům Zastupitelstva hl. m. 
Prahy. Jan Kalous také informoval o Dni otevřených dveří, který se bude konat dne 19. 6. 2021.  
Host – Jakub Jareš, vyjádřil podporu činnosti muzea a dotázal se na problematiku sbírkotvorné činnosti, prezentace 
expozic a spolupráce s univerzitami a akademickými pracovišti – v tomto směru považuje muzeum za izolované.  
Na dotazy reagoval Jan Kalous s tím, že o sbírkotvorné činnosti se samozřejmě uvažuje a pracuje se na tomto, ve věci 
spolupráce muzea s dalšími odbornými pracovišti, pak tato spolupráce je, funguje a muzeum je připraveno  
na její další rozšiřování. Pokud jde o expoziční záměry, pak zde by měly být zapojeny rovněž moderní technologie, 
expozice by měly oslovit i mladší návštěvníky a akceptovat a využít historického dědictví Prahy, coby křižovatky 
kultur.  
Martin Benda, ve věci financování muzea, požádal o předložení budoucího připravovaného materiálu k projednání 
Výboru. Dále se dotázal na organizační aspekty spolupráce se správní radou, k čemuž se vyjádřil Jan Kalous s tím,  
že problematika kontroly je naplňována.  Host – Tomáš Jirsa, se vyjádřil ke vzájemným vztahům a spolupráci správní 
rady a ředitele muzea a vznesl dotaz ke zveřejňování počtu zaměstnanců na internetových stránkách, na což 
reagoval Jan Kalous s tím, že (ve věci prvního dotazu) správní a dozorčí rada se tímto intenzivně zabývaly. Ve věci 
zveřejňování docházelo k práci na internetových stránkách, ale samozřejmě muzeum nemá žádný důvod 
k nezveřejňování některých informací, naopak koná a chce konat zcela transparentně. 
Bez dalších dotazů Jan Wolf poděkoval za prezentaci a diskutujícím a diskusi uzavřel. 

7. Různé 

V rámci bodu „Různé“ poděkoval Jan Wolf čtyřem zaměstnankyním odboru KUC MHMP – Zuzaně Navrátilové, Janě 
Hudcové, Zdeňce Žárské a Vlastě Čejkové, za jejich dlouhodobou a kvalitní práci pro hlavní město Prahu, pražskou 
kulturu a cestovní ruch a popřál jim mnoho dalších úspěchů a pevné zdraví. 
 
Předseda Wolf informoval členy Výboru o dalším jednání Výboru, které se uskuteční dne 1. 9. 2021, od 12:00 hod., 
přičemž místo a forma konání bude ještě upřesněna. Na žádost Martina Bendy pověřil Jan Wolf tajemníka Výboru  
ve věci zaslání termínů konání Výboru v 2. pol. 2021 do kalendáře členům Výboru. 
 
Ing. Antonín Schneider informoval členy Výboru o novém sídle Tanečního centra Praha, které se nyní nalézá na dobu 
5 let v Domě tanečního umění Praha, v Údolní ul., v Praze 4, a dále přiblížil aktuální situaci a činnost Tanečního 
centra Praha. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek poděkoval předseda Jan Wolf všem přítomným (fyzicky i on-line) členům a hostům 
Výboru a v 14:56 hod. ukončil jednání Výboru. 
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Podepisovatel 

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

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Martin Arden, člen 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    

 
 
 
 
 
 
  
  
 


