
P Ř E H L E D 
návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy přednesených 

na 15. zasedání ZHMP dne 19. 3. 2020 
_____________________________________________________________ 

 
                              Termín vyřízení:  - návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy 
                                                                     přednesených na 15. ZHMP dne 19. 3. 2020 
                                                           19. 4. 2020 
 
PÍSEMNÉ 
 
INT.  č. 15/1 – Ing. Marie Markvartová 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
– interpelace směřovala na I. náměstka primátora Hlaváčka 
 
ve věci 

- návrhu Memoranda o spolupráci na urychlení přípravy a realizace významných 
dopravních staveb na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje (bod 15, 
Z-8007) 

písemná interpelace předána nám. Scheinherrovi k písemné reakci  
  



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 







INT.  č. 15/2 – Jan Hejkal 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- návrhu na zrušení Prague film fundu 
 
písemná interpelace předána radní Třeštíkové k písemné reakci  
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 Praha 31. března 2020 
 Č. j.: MHMP  492999/2020 
 Počet listů/příloh: 2/0 
  
Vážený pane Hejkale, 
 
Děkuji za Vaši interpelaci a dovoluji si shrnout několik zásadních argumentů, proč je činnost 
PFF pro hlavní město důležitá. 
 

− natáčení městu přináší přímý ekonomický efekt v podobě útraty filmových 
štábů během natáčení v Praze, zaměstnávání místních, odběru služeb a zboží od 
místních dodavatelů, podpory řemesel a řemeslné výroby atd. 

 
− prostřednictvím filmů a seriálů může město Praha podpořit svou prezentaci 

v zahraničí s ohledem na aktuální strategii cestovního ruchu, tj. např. podpořit 
regulaci turistické návštěvnosti tím, že se propagace prostřednictvím 
podpořených audiovizuálních projektů zaměří na kýžené skupiny návštěvníků, 
kteří si Prahu jako cíl své cesty vyberou z hlediska kultury, umění, sportu, či 
zvažují město z hlediska práce, byznysu, studia nebo v rámci kongresové 
turistiky. 

 
− podpora audiovizuální produkce a posílení image Prahy jako filming-friendly 

destinace odpovídá aktuálním trendům, ke kterým podpora kreativních 
průmyslů bezesporu patří; upevnění image Prahy jako města, které je moderní, 
bezpečné, nabízí vysoký standard služeb a podmínek pro práci i pro život 
 

− přilákání nového audiovizuálního byznysu do Prahy  
 

− dotažení se na jiné evropské metropole, které fondy na podporu 
filmové/audiovizuálně produkce zaváděly dlouho před Prahou. V Evropě fungují 
desítky filmových fondů na úrovni měst a regionů, evropská asociace 
regionálních fondu Cine Regio jich sdružuje 50. 
 

Činnost a financování Prague Film Fundu 
 

− poskytuje nadační příspěvky na realizaci filmů a seriálů – jak zahraničních, tak i 
takových, které vznikají jako mezinárodní koprodukce s českou účastí – 
určených k zahraniční distribuci v kinech prostřednictvím televizního vysílání, 
převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MgA. Hana Třeštíková 
Radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu 

*MHMPXPDNEZKP* 
MHMPXPDNEZKP 

https://www.cineregio.org/
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− zásadní podmínka: Praha v natáčeném projektu představuje Prahu 

 
− vznik fondu Praha ve filmu Prague Film Fund schválilo Zastupitelstvo hlavního 

města Prahy 15. září 2016 a do rejstříku byl fond zapsán 16. prosince 2016 
 

− finanční prostředky poskytnuté hlavním městem Prahou formou daru 
nadačnímu fondu činí dosud celkem 50 milionů Kč: v letech 2016 a 2017 to bylo 
shodně po 10 milionech Kč, v roce 2018 30 milionů Kč, pro rok 2019 nebyl 
poskytnut žádný dar. Dar pro rok 2020 bude projednán 
 

− dosud nadační fond udělil nadační příspěvky celkem 30 projektům, jejich 
celková výše činí 36 600 000 Kč; k 1. březnu 2020 bylo vyplaceno 14 projektů 
v celkové výši 19 100 000 Kč – k této částce se vztahuje útrata podpořených 
produkcí v Praze ve výši 598 152 249 Kč 
 
Celkem 2017 - 2019 
• podpořené projekty: 30  
• nadační příspěvky: 36,6 mil. Kč  
• útrata podpořených produkcí v Praze: 940 mil.  

 
Průměrně představují výdaje podpořených produkcí na natáčení 
v Praze 2568 % poskytnutých nadačních příspěvků. 

 
 
příklady projektů: 

• Princip slasti, desetidílný polsko-česko-ukrajinský krimiseriál – nadační 
příspěvek 750 000 Kč – celková útrata produkce v Praze 33 388 014 Kč  

• Helen Dorn – Prager Botschaft, německý televizní film – nadační 
příspěvek 750 000 Kč – celková útrata produkce v Praze 17 793 563 Kč 

• Spider-Man: Far From Home, celovečerní film USA – nadační příspěvek 5 
000 000 Kč – celková útrata produkce v Praze 250 000 000 Kč 

• Na střeše, celovečerní film v koprodukci ČR a SR – nadační příspěvek 
1 000 000 Kč, celková útrata produkce v Praze 48 515 741 Kč 

 
S pozdravem 
 
 
Hana Třeštíková 
Radní hlavního města Prahy 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel:  236 003 378, kontaktní centrum: 12 444 
E-mail: lenka.mrazkova@praha.eu, IS DS: 48ia97h 



INT.  č. 15/3 – Jan Hejkal 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- hospodaření s bytovým fondem 
 

písemná interpelace předána radnímu Zábranskému k písemné reakci 
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 Praha 6. dubna 2020 
 Váš dopis zn.469254/2020 ze dne: 19.3.2020 
 Č. j.: MHMP  499811/2020 
 Počet listů: 1 
  
  
 
 
 
 
Vážený pane Hejkale, 
 
odpovídám tímto na Vaši interpelaci č.j.: 469254/2020 ze dne 19.3.2020, která se týká volných 
bytů v privatizovaných domech. 
 
O další privatizaci bytů v majetku hl. m. Prahy neuvažujeme. Ze sociálního hlediska je vhodné 
mít městské byty co nejvíce rozložené po celém území Prahy. Navíc představa, že město dokáže 
za peníze z jednoho prodaného bytu postavit dva další, bohužel neodpovídá realitě. 
 
S pozdravem 

Mgr. Adam Zábranský 
radní pro oblast bydlení a transparentnosti 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Jan Hejkal 
U Svobodárny 1511/18 
190 00 Praha 9 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Mgr. Adam Zábranský 
radní pro oblast bydlení a transparentnosti 

*MHMPXPDNLU9O* 
MHMPXPDNLU9O 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel: +420 236 002 133, kontaktní centrum: 12 444 
E-mail: Adam.Zabransky@praha.eu, IS DS: 48ia97h 
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