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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

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

 

ZÁPIS z 25. jednání 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 7. 4. 2021 ve 13:00 hod. 

on-line, formou videokonference, v prostředí Cisco Webex 

     

 
Přítomni fyzicky:  Jan Wolf, Bc. Michal Krutský (tajemník) 
Přítomni on-line:  Martin Arden, Ing. Lubomír Brož, Mgr. Martin Benda, Bc. Aneta Heidlová, MgA. Kamila Matějková,  

Mgr.  Marcela Straková,  Ing. Jiří Kubíček, Jan Lacina (omluven ze závěru jednání)    

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

Hosté:  Jiří Sulženko, Hana Třeštíková, Eva Kejkrtová Měřičková, Alice Mezková, Andrea Skorkovská, Bohuslava 
Fuxová, František Cipro, Helena Musilová, Jana Adamcová, Jana Hudcová, Jiří Turek, Kateřina Opatrná, 
Lucie Tužová, Marie Peksová, Marta Slačálková, Martin Churavý, Michaela Kubias, Michal Drobík, 
Richard Drury, Yvona Kreuzmannová, Zuzana Navrátilová, Alice Hamršmídová  

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 3. 3. 2021 

4. Volba ověřovatele 

5. Návrh termínů jednání Výboru v 2. pololetí 2021 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021 

7. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 

8. Návrh Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace  
na léta 2023 - 2026 

9. Prezentace Prague City Tourism "V Praze jako doma" 

10. 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 on-line formu jednání Výboru  
a požádal všechny zúčastněné, 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. Nikdo neměl připomínky ani návrhy a předseda Wolf vyzval ke schválení programu. 
 

Hlasování o schválení programu: 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

3. Schválení zápisu z 3. 3. 2021 

Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 24. Jednání Výboru, jehož ověřovatelem byl Jiří Kubíček  
a požádal o jeho schválení. 
 

Hlasování o schválení zápisu: 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

4. Volba ověřovatele 

Jan Wolf navrhl jako ověřovatele zápisu z 25. jednání Výboru Ing. Jiřího Kubíčka, který s tímto souhlasil. 

 

Hlasování o volbě ověřovatele: 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

5. Návrh termínů jednání Výboru v 2. pololetí 2021 

Předseda Wolf navrhl členům termíny konání Výboru v 2. pololetí 2021, a to 1. 9., 6. 10., 3. 11. a 15. 12. 2021, vždy 
od 13:00 hod. Upozornil na změnu prosincového konání Výboru, na žádost ředitele KUC MHMP Jiřího Sulženka. 
Vyzval členy, zda mají jiné návrhy a bez protinávrhů vyzval k hlasování o termínech jednání. 
 

Hlasování o navržených termínech konání Výboru v 2. pololetí 2021: 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Jan Wolf představil bod programu, uvedl projednávané žádosti o finanční podporu s konkrétními návrhy a vyzval 
k diskusi k jednotlivým žádostem.  

Hlasování o návrhu finanční podpory: 
 

Poř. č. 36, Z.s. TAP, IČO: 26517213 – The Tap Tap 2021, 1. 4. – 31. 12. 2021 
 

Návrh:  250.000 Kč 
 

Hlasování:  PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0       NÁVRH BYL PŘIJAT  

 

Martin Benda uvedl k žádosti Musea Kampa, že by navrhl kompromis mezi dvěma navrženými částkami, a to ve výši 
180.000 Kč. Jan Wolf uvedl, že danou věc diskutoval s radní HMP Hanou Třeštíkovou a dal protinávrh na přidělení 
finanční podpory ve výši 250.000 Kč. 

Hlasování o návrhu finanční podpory: 

Poř. č. 45, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, IČO: 49370499 – Rudé století, 15. 5. – 2. 8. 2021 
 

Návrh:  250.000 Kč 
 

Hlasování:  PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 3       NÁVRH BYL PŘIJAT  
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Hlasování o návrhu usnesení: 
 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
I. doporučuje  

radní Haně Třeštíkové předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací 
projektům v oblasti kultury v roce 2021, a to v částce uvedené v příloze 

  
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Důvodová zpráva 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

7. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Jan Wolf představil bod programu a žádost o individuální účelovou dotaci v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 
„Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2021“ a vyzval k diskusi. 

 
Hlasování o návrhu finanční podpory: 

Poř. č. IUD-003/2021/127, Sportify s.r.o., IČO: 02660792 – Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta, 21. 5. – 7. 6. 
2021 

 

Návrh:  100.000 Kč 
 

Hlasování:  PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0       NÁVRH BYL PŘIJAT  
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
I. souhlasí 

s poskytnutím individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 dle Přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 
 

II. doporučuje 
radní MgA. Haně Třeštíkové předložit návrh k projednání v Radě hl.m. Prahy 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Důvodová zpráva 
 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

8. Návrh Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 
2023 - 2026 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Předseda Wolf představil bod programu, poděkoval za přípravu návrhu odborům KUC a LEG MHMP a konstatoval,  
že návrh odpovídá současným potřebám oblastí kultury a umění. Předal slovo řediteli KUC MHMP Jiřímu Sulženkovi, 
který prezentoval návrh, který byl diskutován také s odbornou veřejností. Dle harmonogramu je uzávěrka přijímání 
žádostí 8. 9. 2021, a to dvěma možnostmi – prostřednictvím formulářů jako doposud a paralelně možnost podat 
žádost přes portál občana. Martin Benda doplnil, že součástí je také návrh smluv a zároveň také dochází ke srážce 
v rámci dotace při využití nelegálních forem reklamy a inzerce. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková z Asociace 
profesionálních divadel ČR poděkovala za veřejné debaty k návrhu a uvedla několik návrhů na změny – je-li nutná 
v opatření č. 3 minimální hranice 100.000 Kč, dále zda u opatření č. 4 a 5 nezrušit horní hranici podpory, která bude 
stejně limitována reálnými penězi HMP v daném roce? Dále navrhla, zda v rámci celého koncepčního materiálu není 
lepší nevztahovat pouze na rok 2022, ale na následující usnesení Rady HMP, případně Zastupitelstva HMP? Vznesla 
také dotazy, zda bod č. 7 patří do grantového systému a na problematiku kategorizace žádostí, resp. oblasti žádostí, 
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kde lze žádat. Jiří Sulženko, Jan Wolf, Martin Benda a radní Třeštíková reagovali na návrhy a dotazy a následně 
probíhala diskuse. Jiří Kubíček navrhl, aby u seznamu referentů byl uveden odkaz na pražský web, kde bude aktuální 
seznam kontaktů (který se může samozřejmě měnit), dále pak navrhl zvýšení finančního ohodnocení hodnotitelů, 
které je klíčovým faktorem při rozhodování a aktuálně je podhodnoceno. Jan Wolf reagoval na otázku finančního 
ohodnocení hodnotitelů. Yvona Kreuzmannová, ředitelka Tanec Praha z.ú., poděkovala za veřejnou diskusi k návrhu 
a uvedla, že limity považuje za zbytečné a zároveň se vyjádřila k opatření č. 7 a otázce přínosu pro Prahu  
a posuzování žádostí, zejména v kontextu komerční kultury. Jan Wolf předal závěrečné slovo Jiřímu Sulženkovi, který 
shrnul navržené změny – změnit procentuální hranici u investičních grantů do 70 % na 100 %, doplnit mezi 
podporované účely také vydávání hudby a umožnit přechod při nedostatečném množství bodů mezi opatřeními  
1 a 3. Tyto změny budou zahrnuty v návrhu tisku k projednání v Radě hl. m. Prahy. Předseda Wolf poděkoval všem 
vystupujícím v diskusi, všem participujícím na předloženém návrhu a vyzval k hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
 

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

 
I. souhlasí 

1. s Programem podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro víceleté 
dotace na léta 2023 – 2026 dle přílohy č. 1 k usnesení 
2. s inominátní smlouvou pro ekonomické hodnocení dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
3. s inominátní smlouvou pro expertní hodnocení dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

 
II. doporučuje 

1. radní MgA. Haně Třeštíkové 
1. radní MgA. Haně Třeštíkové předložit tento materiál Radě hl. m. Prahy ke schválení dle bodu 
I. tohoto usnesení 

Termín: 26.4.2021 
2. předložit Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy po schválení rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2022 návrh na poskytnutí jednoletých a víceletých dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury  
a umění dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2022 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Důvodová zpráva 
Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

 

PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

9. Prezentace Prague City Tourism "V Praze jako doma" 

Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo Mgr. Františkovi Ciprovi, předsedovi představenstva Prague City  
Tourism, a.s. a Mgr. Janě Adamcové, člence představenstva Prague City Tourism, a.s., kteří prezentovali projekt  
„V Praze jako doma“. Mgr. Cipro shrnul úspěšné výsledky již realizovaného projektu, Mgr. Adamcová prezentovala 
kampaň projektu a pokračování projektu v letošním roce. Mgr. Cipro uvedl, že pro letošní rok se připravuje obdobný 
formát programu jako v roce 2020, ale samozřejmě se vychází z toho, že rozpočet HMP je pod obrovským tlakem  
a program tedy bude směřován do limitu 50 mil. Kč. Zároveň bude nutné časové omezení, i vzhledem ke stavu 
českého vzdělávacího systému, na měsíce červenec a srpen 2021. Pro zahraniční kampaň je přislíbeno 30 mil. Kč 
prostřednictvím CzechTourism. Zároveň je HMP předkládán návrh využití 5 mil. Kč pro podporu živých akcí, které se 
budou konat ve venkovních prostorách. Představil dále podrobněji finanční dispozice projektu. Jan Wolf poděkoval 
za prezentaci a otevřel diskusi. Předseda Wolf uvedl, že projekt byl skutečně úspěšný a souhlasil s omezeným 
pořádáním projektu v letních měsících červenci a srpnu. Upozornil také na reinvestování finančních prostředků 
získaných hl. m. Prahou z cestovního ruchu v předchozích letech. Radní Třeštíková poděkovala Mgr. Ciprovi  
a Mgr. Adamcové za prezentaci, která potvrzuje profesionální práci nově vzniklé PCT, a.s. Yvona Kreuzmannová se 
vyjádřila k prezentaci a upozornila na zajímavé projekty, které se budou konat i v jiné než letní měsíce. Martin Benda 
se připojil k poděkování a požádal Mgr. Adamcovou, aby se nevyužívaly velké billboardy a nepodporoval se tak 
vizuální smog. Jan Lacina se omluvil z další účasti na jednání Výboru. Jan Wolf poděkoval za prezentaci, vystupujícím 
v diskusi a vyzval k hlasování o návrhu usnesení. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
 

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP souhlasí se záměrem vyhlásit program  
na podporu cestovního ruchu v Praze s názvem #Vprazejakodoma21 a doporučuje Radě hl. m. Prahy jeho realizaci 
skrze PCT, a.s. 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

10. Různé 

Jan Wolf vyzval členy Výboru, zda má někdo návrh tématu k bodu „Různé“. Martin Benda navrhl na červnové 
zasedání Výboru pozvat nově jmenovaného ředitele Muzea paměti XX. století, z. ú., PhDr. Jana Kalouse, Ph.D.,  
aby Výbor seznámil s plány muzea, s čímž předseda Wolf souhlasil. 
 
Jiří Sulženko pozval členy Výboru a přítomné hosty na konferenci „Pražské kulturní fórum 2021“, které se bude konat  
27. – 29. 4. 2021, jejímž tématem bude pražská kulturní politika vycházející z přijatých dokumentů a koncepcí a její 
budoucí směřování. Konference bude on-line. 
 
Bez dalších návrhů a připomínek poděkoval předseda Wolf všem účastníkům jednání Výboru, upozornil na další 
zasedání Výboru dne 5. 5. 2021 ve 13:00 hod. a jednání ukončil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podepisovatel 

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

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Kubíček, 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    

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 


