Zápis ze 17. jednání
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 3. 6. 2020 v 13:00 hod.
Přítomni: Jan Wolf, Martin Arden, Mgr. Martin Benda, Ing. Lubomír Brož, Bc. Aneta
Heidlová, JUDr. Jaroslava Janderová, Milan Maruštík, MgA. Kamila Matějková, Mgr. Jan
Lacina, Mgr. Marcela Straková.
Omluveni: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.
Hosté: MgA. Hana Třeštíková, MgA. Jiří Sulženko, PhD., Mgr. Zuzana Navrátilová, PhDr.
Jana Hudcová, Mgr. František Cipro, Mgr. Jana Lapáčková, Mgr. Alice Mezková, Bc. Michal
Krutský, doc. MgA. Tomáš Töpfer, ing. arch. Jakub Masák, ing. arch. Václav Pavlík, ing. arch.
Lenka Löwová, ing. arch. Jarmila Mucha Plocková, JUDr. Miloš Profous, Mgr. Dominika
Daubnerová, Bc. Ondřej Pecha, Tomáš Švarc, Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D., Mgr. Michal
Lang, členové Grantové komise RHMP, odbor KUC.
1. Úvod
Jednání řídil Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP a seznámil účastníky s programem jednání.
2. Schválení programu
Jan Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k navrženému programu. Není tomu tak.
Hlasování o programu – schváleno jednomyslně. Program byl schválen.
3. Schválení zápisu z jednání dne 6. 5. 2020
Předseda Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 16. jednání a požádal o jeho
schválení.
Hlasování – schváleno jednomyslně. Zápis byl schválen.
4. Volba ověřovatele zápisu
Předseda Wolf navrhl Milana Maruštíka, pan Maruštík souhlasí.
Hlasování – 9 – 0 - 1. Ověřovatel byl schválen.
5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020
Předseda Wolf otevřel diskusi a požádal, aby byly z programu jednání staženy žádosti do
200.000, Kč. Rozdělení dotací je v kompetenci radní Hany Třeštíkové.
Hlasování – jednomyslně. Návrh byl schválen.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020 - vyzvané subjekty v oblasti
soukromých divadel a klubů k podání žádosti o dotaci do 500.000 Kč
Č. 248, DIVADLO BROADWAY, a.s., Nezbytné náklady Divadla Broadway - březen až červen
2020
Návrh: 500.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 249, Hybernia, a.s., Nezbytné náklady Divadla Hybernia - březen až červen 2020
Návrh: 500.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 251, INTERART Production a.s., Účelová neinvestiční dotace pro Divadlo Palace - Covid
19
Návrh: 300.000,- Kč
Hlasování – 9 – 0 - 1. Návrh byl přijat.
Č. 252, HAMLET PRODUCTION, a. s., Účelová neinvestiční dotace pro Divadlo Kalich Covid 19
Návrh: 500.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 253, INTERART Production a.s., Účelová neinvestiční dotace pro Komorní Divadlo Kalich
- Covid 19
Návrh: 200.000,- Kč
Hlasování – 9 – 0 – 1. Návrh byl přijat.
Č. 255, Studio DVA s.r.o., Úhrada fixních nákladů divadla po dobu trvání vládního nařízení č.
199 ze dne 12.3.2020, konkrétně nájemného za pražské scény v měsíci duben a květen 2020
Návrh: 500.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020 - Žádosti, které nebylo možné z
časových důvodů posoudit odbornými hodnotiteli.
Č. 259, Divadlo RB s.r.o., COVID - záchrana
Návrh: 300.000,- Kč
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 260, Publicum commodum o.s., DVĚ TOTALITY STAČILY - ročník 2020
Návrh: 200.000,- Kč
Jaroslava Janderová hlásí střet zájmu.
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
Č. 263, Ungelt Produkční s.r.o., BLUES HRAJE COVIDU NAVZDORY
Návrh: 500.000,- Kč
Jaroslava Janderová hlásí střet zájmu.
Hlasování – 9 – 0 – 1. Návrh byl přijat.

Návrh 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 2020, a to v
částkách uvedených v přílohách
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
Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Důvodová zpráva
Hlasování – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
6. Slovanská epopej
Jiří Sulženko rekapituloval, že smlouva o smlouvě budoucí o zapůjčení Slovanské epopeje (dále
jen SE) na Zámek Moravský Krumlov je podepsaná ředitelkou GHMP i starostou Tomášem
Třetinou. Pojistná částka je vyčíslena na 650,000.000,- Kč, přípravné práce na zámku již
probíhají tak, aby mohla být SE dočasně otevřena v září 2020.
Jan Wolf otevřel diskuzi a informoval o zaslané nabídce Zámku na Zbraslavi na snížení
nájemného, které by za rok činilo o 1,000.000,- Kč méně, než byla původní nabídka. Podporuje
umístění SE, jelikož přesun archívu Národního muzea za Zámku na Zbraslavi byl již dokončen.
Vystavení SE by mohlo podpořit cestovní ruch v Praze.
Ondřej Pecha, předseda Spolku pro Slovanskou epopej v Praze, citoval slova starosty Tomáše
Třetiny Zámek Moravský Krumlov, dle něhož by prostory zámku mohly být připraveny vystavit
SE na konci roku 2020 nebo na jaře roku 2021.
Podporuje vystavení SE na území hl. m. Prahy.
Luboš Brož podporuje vystavení SE v Praze. V současné době by rád podpořil cestovní ruch
v Praze a apeluje na zvážení revokace usnesení ZHMP.
Milan Maruštík je podporovatelem SE v Praze. Zastupitelé hl. m. Praha by se měli přiklonit k
podpoře cestovního ruchu v Praze, a to i možným rychlým vystavením tohoto díla. Žádá o
prověření odhadní ceny pojistného.
Jaroslava Janderová zabezpečí podklady, kterými byla určena výše pojistného. Cestovní ruch
v Praze je ve velmi kritické situaci, tvoří cca 26% HDP Prahy. Žádá o přehodnocení podmínek
vystavení SE a přehodnocení i revokace usnesení ZHMP.
Martin Benda se neztotožňuje s možností revokace usnesení ZHMP, jelikož se hl. m. Praha
zavázala tímto usnesení zapůjčit SE do Moravského Krumlova.
Radní Hana Třeštíková k dotazu Jana Laciny ve věci stálého umístění SE v Praze uvedla, že
IPR obdržel zadání, aby aktualizoval studii pro stálé umístění v Praze. Prověřují se možná místa
o nové budově i místa stávající. V září 2020 se tento bod zařadí na program jednání Výboru pro

kulturu.
Jan Wolf uzavřel diskuzi.
Ing. Lubomír Brož se ve 14:00 hod. omluvil z jednání.
7. Rekonstrukce Divadla na Vinohradech
Slova se ujal Jakub Masák a prezentací představil aktuální stav projekčních prací.
-

-

Hotový investiční záměr a studie ve dvou variantách
Po konzultaci s NPÚ vyselektována 1 preferovaná varianta
Vypracována analýza souběhu investičních akcí (prof. Smetana) s doporučeními:
• Rekonstrukce a doplnění komorní scény jsou nezbytné
• Provést dílčí úpravy v návrhu scénické technologie
• Posílit koordinaci investičních akcí
• Rozšířit studii o další variantu řešení – komorní scéna v
podzemí za divadlem přesahující hranice parcely DnV a
porovnat ekonomickou efektivitu
Rozpracováno ve variantě A1
Minimalizace stavebních prací pod historickou budovou divadla
Zlepšení prostorových kapacit přístavby
Komfortní foyer KS

Tomáš Töpfer informoval, pokud bude v červenci 2020 výběrovým řízením vybrán hlavní
projektant, je počítáno s 18 měsíci na zpracování projektu.
Následně bude vypsána soutěž na výběr generálního dodavatele. Pokud budou dodrženy
standardní termíny, rekonstrukce by mohla započít v roce 2023.
Předseda Jan Wolf uvedl, že se Výbor pro kulturu na svém listopadovém jednání
k projednávání aktuálního stavu věci vrátí.
8. Program podpory cestovního ruchu pro rok 2021
Martin Benda zpracoval prezentaci, kterou představila Jana Hudcová.
Pro rok 2021 je Výboru předkládán návrh na úpravu programu podpory cestovního ruchu. KUC
navrhuje zmírnění některých podmínek pro udělení dotace v obou opatřeních a reaguje tak na
kritickou situaci v oblasti příjezdového cestovního ruchu, která je důsledkem celosvětové
pandemie koronaviru. Návrh předpokládá, že na základě zmírněných podmínek bude dotace
dostupnější pro více subjektů, podnikajících v cestovním ruchu a přispěje k opětovnému
nastartování příjezdového cestovního ruchu do Prahy, a to jak v segmentu MICE, tak i v
segmentu leisure.
KUC navrhuje v roce 2021 zachovat poskytování programových dotací ve dvou opatřeních –
Opatření I. a Opatření II.
V rámci Opatření I. je navrhováno sloučení kategorií A a B, zrušení podmínky 2 nocí strávených
v Praze a zrušení povinného podílu zahraničních delegátů. Podpora v roce 2021 tak bude určena
pro kongresy a konference, které budou mít minimálně 500 registrovaných delegátů a budou
trvat nejméně 2 dny. Maximální výše dotace je navržena na 400 Kč na jednoho účastníka a na

2,000.000,- Kč na jeden kongres nebo konferenci. Dotace bude i nadále poskytována pouze na
uhrazení části či celého finančního nákladu buď na nájem společenských a konferenčních
prostor nebo na uhrazení nákladů jednoho společenského uvítacího programu, prezentujícího
HMP jako hostitelské město, nebo na kombinaci obojího.
V rámci Opatření II. návrh upouští od povinné podmínky konat akci mimo historické centrum
nebo mimo hlavní turistickou sezónu, nicméně KUC doporučuje akce, které tuto podmínku
budou i nadále splňovat, bonifikovat předem stanovenou bodovou sazbou vzhledem k tomu, že
distribuce turistů mimo centrum a mimo hlavní turistickou sezónu je i nadále strategickým
cílem města v oblasti příjezdového cestovního ruchu. Dotace bude stejně jako v roce 2020
poskytována na uhrazení nákladu buď na nájem prostor, kde se akce konala, nebo na uhrazení
nákladů na propagaci akce v zahraničí nebo v tuzemsku mimo HMP podle typu akce a nově na
související propagaci HMP nad rámec povinné propagace města jako poskytovatele dotace.
Dotace v oblasti cestovního ruchu jsou v obou opatřeních poskytovány v režimu „de minimis“,
jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu (nesmějí být použity k vytváření zisku) a
jsou jednoleté, určené na projekty realizované v době od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Návrh usnesení:
Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I.
schvaluje předložený návrh Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 dle
přílohy č. 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 – schváleno jednomyslně. Návrh byl přijat.
9. Ekonomická situace příspěvkových organizací divadel v době po nouzovém stavu
Jiří Sulženko uvedl, že finanční dopady následkem omezení kulturního života v Praze jsou
odhadovány na 55,000.000,- Kč. 44,000.000,- Kč se podaří podpořit z fondů ředitelů divadel,
11,000.000,- Kč bude pokryto z prostředků HMP.
Požádá ředitele divadel v nájmech, aby využili podporu COVIS 19, případně požádaly o slevu
z nájmu. Tento postup musí být schválen Radou HMP. Největší dopady jsou u organizací
v cestovním ruchu.
Daniel Hrbek poděkoval radní Třeštíkové, předsedovi Wolfovi i řediteli Sulženkovi za věcnou
a vstřícnou komunikaci při řešení následků krizového stavu.
Požádal o plán pomoci pro pražská divadla, aby mohli rozvrhnout další postupy, na kterém by
rádi spolupracovali.
Radní Hana Třeštíková i předseda Jan Wolf poděkovali všem příspěvkovým organizacím za
vstřícnou a konstruktivní komunikaci i spolupráci.
JUDr. Jaroslava Janderová se ve 14:40 hod. omluvila z jednání.

10. Různé
Martin Benda požádal, aby se zářijového zasedání Výboru pro kulturu zúčastnil primátor
Zdeněk Hřib, gesčně příslušný radní pro oblast IT, ve věci softwarů na správu grantů.
Martin Arden požádal o zprávu ve věci pasportizace uměleckých děl ve veřejném prostoru a
informaci o provázanosti databází, která by byla sdělena na zářijovém jednání výboru.
Předseda Jan Wolf poděkoval za účast na jednání a v 14:50 hod. jednání ukončil
Jan Wolf
Předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
Ověřil: Milan Maruštík
Zapsala: Alice Hamršmídová 3. 6. 2020

