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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

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

 

ZÁPIS z 1. mimořádného jednání 
Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného 

dne 23. 11. 2016 ve 13:00 hod. 
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Matěj Stropnický, PhDr. Helena Briardová, prof. Ing. Eva 

Kislingerová, CSc., Mgr. Albert Kubišta, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Zuzana Navrátilová  
Omluveni: JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Václav Novotný, Ing. Karel Grabein Procházka  
Hosté: Pavel Klaška, Zuzana Strnadová, Tomáš Řehák, Patrik Paneš + dle prezenční listiny 11 zástupců odborné 

veřejnosti 
Jednání řídil:  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně výboru     
 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. Návrh rozpočtu na rok 2017 

5. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
Paní předsedkyně uvítala členy výboru na mimořádném zasedání. Výbor začal v 13:10 hodin. Paní předsedkyně následně 
přistoupila k jednání o programu výboru. 

 

2. Schválení programu jednání 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se 
Program jednání byl schválen. 

 

3. Volba ověřovatele 
Ověřovatelem byl navržen PhDr. Matěj Stropnický. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se 
Ověřovatel byl zvolen. 
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4. Návrh rozpočtu na rok 2017 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Příchod pana Kubišty v 13:20hod. 
 
Paní předsedkyně předala slovo panu radnímu Wolfovi, který vysvětlil, že rozpočet pro rok 2017 je vyšší než rozpočet pro 
rok 2016. Navýšení se plánuje pro PCT a to o 25 mil. Kč. Město vybírá místní poplatek z ubytovací kapacity (6 Kč) a místní 
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (15 Kč) v Praze – celkem 21 Kč - a zpět do rozpočtu HMP by mělo jít 50 % 
z celkového výtěžku obou poplatků. V roce 2015 bylo vybráno 256 mil. Kč, letos se odhaduje, že Prahu navštíví asi 12,5 mil 
turistů. 
Co se týká našich příspěvkových organizací, zůstávají rozpočty stejné jako v roce 2016, pouze  došlo k 5% navýšení 
v souvislosti s nárůstem tarifních platů, dle nařízení vlády ČR.  
Divadlo v Dlouhé  - plánuje se zvýšení finančních prostředků na inflační nárůst nájemného. V budoucnosti by bylo dobré 
se zamyslet nad prostory Divadla v Dlouhé a případném odkoupení těchto prostor do vlastnictví HMP. Dále je zde 9 mil Kč 
na výmalbu Divadla Na Vinohradech. Příští rok je výročí 110 let od otevření tohoto divadla.  Proto je v rozpočtu 20 mil Kč  
na projektovou dokumentaci na nové jeviště (jevištní technologii), protože jeviště  vinohradského divadla je stále původní 
z r. 1906, dodané firmou Českomoravská Kolben Daněk. 
Muzeum HMP dostává 13 mil Kč navýšení v rozpočtu na rok 2017, a to na otevření muzea Karla IV. v domě U Zlatého 
Prstenu. 
U kapitálových výdajů se jedná o dvě strategické investice a to je rekonstrukce Šlechtovy restaurace a druhou investicí je 
revitalizace Výstaviště,  divadla Spirála  a  následně rekonstrukce restaurace Bohemia. 
Nakonec pan radní zmínil ještě položku ve výši 135 mil Kč, která je určená na realizaci uměleckých děl ve veřejném 
prostoru. 
Paní předsedkyně otevřela diskusi. 
Pan Ferjenčík se zeptal, jak budou rozdělovány 2%  na  umělecká díla. Pan radní odpověděl, že metodika není dosud ještě 
vypracována. Ale Galerie HMP a IPR má za úkol tuto metodiky vypracovat. 
 Dále se pan Ferjenčík zeptal, jak je to s dostavbou levého vyhořelého křídla Výstaviště. Pan radní Wolf odpověděl, že 
Radou HMP  byl schválen tisk do Rady HMP, o dostavbě levého křídla pro potřeby výstavnictví. Pan radní připomněl, že 
stále je v platnosti úkol Rady HMP z roku 2014 o dostavbě repliky levého křídla vyhořelého paláce. Pan Klaška 
z Rozvojových projektů potvrdil konstatování pana radního, že Rozvojové projekty dostaly od Rady HMP úkol dočasného 
zastřešení prostor po vyhořelém paláci. V roce 2020 až 2025 by zde opět měla stát replika vyhořelého paláce.  V místech 
vyhořelého levého křídla paláce by prozatím do dvou let měla  stát  architektonicky lehká a přijatelná hala, která by se 
měla do té doby zaplatit, než bude postavena původní část paláce. Po výstavbě repliky je záměr tuto novou přenosnou 
halu přenést do dolní části Výstaviště. 
  
Pan Stropnický se dále zeptal, jak dlouho je rekreační poplatek v této výši.  Pan Stropnický navrhuje, aby tento výbor 
doporučil odboru OZ, aby zpracoval analýzu, jací turisté do Prahy jezdí (tuzemští versus zahraniční), jak dlouho se 
poplatek vybírá a v jaké výši a zda by se poplatek nemohl zvýšit.  Pan radní Wolf vysvětlil, že komise RHMP pro rozvoj CR 
se zabývá i výší těchto poplatků. Nyní je jejich výše 21 Kč (je to maximum zákonné meze) s tím, že kongresoví hosté 
uvedený poplatek neplatí. A hotely pak tvrdí, že většina jejich klientů jsou kongresoví hosté. Lepší by byl návrh na úpravu 
poplatku s tím, že by poplatek byl vybírán za každé lůžko v hotelu. Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době 
připravuje změnu zákona o místních poplatcích a předpokládá se, že bude jen jeden typ poplatku. U sdíleného ubytování 
se nevybírá žádný poplatek. 
 Pan Stropnický požádal o vypracování souhrnné analýzy poplatků. Paní Kaplický se zmínila, že na prosincovém zasedání 
výboru se plánuje jako bod jednání  - výsledky příspěvkové organizace PCT za tento rok, problematika sdíleného 
ubytování, vybírání poplatků a co se plánuje s vybranými finančními prostředky (za rekreační poplatek). Paní Kaplický 
konstatovala, že je škoda, že PCT či hlavní město Praha nemá žádnou svoji aplikaci, která by nás reprezentovala. Všechny 
tyto otázky budou probírány na prosincovém zasedání výboru. 
Pan Kubišta se zmínil, že 300 mil Kč za přenosnou halu se mu zdá příliš vysoká částka. Pan Klaška vysvětlil, že během 3-5 
let bude Výstaviště zrekonstruováno a montovaná hala tam bude stát dalších 10 let.  Částka 300 mil. Kč je opravdu jen 
velmi hrubý odhad. 
Paní Kaplický se dotázala paní ředitelky Strnadové, zda má v hlavní budově Muzea HMP vzniknout nové prostory? Paní 
ředitelka odpověděla, že restaurátorská dílna v hlavní budově již dávno je, ale je z 60. let. Současný rok i příští rok je 
v Muzeu upravován interiér, vzniknou nové lektorské prostory a obchod. 
 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
I. souhlasí  
s návrhem rozpočtu na rok 2017. 
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Hlasování: 6. Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se 

 

5. Různé 

 
 

 

 
 

Zasedání výboru bylo ukončeno v 13:44. 
 
Příští zasedání výboru se bude konat 14. prosince 2016 v 13:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:  PhDr. Matěj Stropnický, člen Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a 

zahraniční vztahy ZHMP  
Zapsal:                  Ing. Martina Malinová 

 
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 

předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
 
 

Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemník Výboru pro kulturu, památkovou 

péči, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP 
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