
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 2M/38 
ze dne  11.6.2020 

k návrhu na založení ústavu Kreativní Praha, z.ú. 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  založení ústavu Kreativní Praha, z.ú., se sídlem Staroměstské nám. 4/1, 110 00 
Praha 1 a s vkladem hl.m. Prahy ve výši 1.000 tis. Kč 

2.  zakládací listinu ústavu Kreativní Praha, z.ú., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

4.  záměr převádět formou rozpočtového opatření nájemné od nájemce Kreativní 
Praha, z.ú., které bude průběžně alokováno do kapitoly 08 - HOM MHMP na 
kapitolu 06 - KUC MHMP na financování ústavu Kreativní Praha, z.ú 

I I .   s o u h l a s í  

se Strategií využití prostor Pražského kreativního centra 2020 - 2023 dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 15.6.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7664  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2M/38 ze dne 11. 6. 2020 

 

Zakládací listina ústavu Kreativní Praha, z. ú. 

  

Čl. 1 

Zakladatel 

Zakladatelem ústavu je hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1 

IČO: 00064581 

  

Čl. 2 

Název a sídlo 

1. Název ústavu: Kreativní Praha, z. ú. (dále jen „ústav“) 

2. Sídlo ústavu: Praha 

 

Čl. 3 

Doba trvání ústavu: 

Ústav se zakládá na dobu neurčitou. 

 

Čl. 4 

Účel ústavu 

 

Ústav se zakládá za účelem plánování a podpory rozvoje hlavního města Prahy v oblasti kreativních 

odvětví, kultury a vzdělávání. 

 

Čl. 5 

Předmět činnosti ústavu 

 

1. Účel ústavu uvedený v čl. 4 této zakládací listiny je realizován následujícími činnostmi v 

oblasti plánování a podpory rozvoje kreativních odvětví, kultury a vzdělávání na území 

hlavního města Prahy: 

a. plánování, podpora a rozvoj kreativních odvětví 

b. plánování, podpora a rozvoj kultury a vzdělávání, 

c. provoz a koncepční rozvoj nemovitostí a návazných projektů, 

d. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

e. zprostředkování obchodu a služeb, 

f. plánování a realizace rozvojových projektů a programů, 

g. pořádání školení, konferencí, workshopů, coachingu a dalšího vzdělávání, 

h. koordinace a podpora spolupráce mezi aktéry kulturních, vzdělávacích a kreativních 

odvětví, 

i. výzkumná činnost v oblasti kultury, vzdělávání a kreativních odvětví, 

j. pořádání kulturních a vzdělávacích produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 

prodejních a obdobných akcí, 

k. vydavatelská činnost. 

2. O případných změnách předmětu činnosti rozhoduje zakladatel. 
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Čl. 6 

Předmět vedlejší činnosti ústavu 

1. Kromě hlavní činnosti ústav vykonává i následující vedlejší (podnikatelskou) činnost: 

1. pronájmy prostor (mimo naplňování cíle činnosti dle čl. 5, odstavce 1, písmena c), 

2. hostinská činnost, 

3. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 

4. velkoobchod a maloobchod.    

2. Výkon vedlejší činnosti nesmí být na újmu kvality hlavní činnosti ústavu specifikované 

v článku 5, odst. 1 této zakládací listiny s tím, že případný zisk z vedlejší (podnikatelské) 

činnosti může být použit výhradně k podpoře hlavní činnosti, pro niž byl ústav založen, 

a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

3. O případných změnách předmětu vedlejší činnosti (podnikání) ústavu rozhoduje správní rada. 

 

Čl. 7 

Výše vkladu 

Zakladatel vložil do majetku ústavu vklad 1.000 tis. Kč. Správou vkladu do vzniku ústavu je pověřen 

zakladatel. 

  

Čl. 8 

Vnitřní organizace ústavu 

O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel. 

Orgány ústavu jsou: 

správní rada, 

ředitel, 

dozorčí rada. 

  

Čl. 9 

Správní rada 

1. Správní rada má šest členů. Členy správní rady jmenuje zakladatel. 

2. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovné členství ve správní radě je možné. 

3. Prvními členy správní rady jsou: 

MgA. David Kašpar 

narozen dne ***, bytem *** 

MgA. Jiří Sulženko, PhD. 

narozen dne ***, bytem *** 

Mgr. Patricia Cipro 

narozena dne ***, bytem *** 

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

narozen dne ***, bytem *** 

Bc. Tomáš Lapáček 

narozen dne ***, bytem *** 

Mgr. Jan Chabr 

narozen dne ***, bytem *** 

Milan Maturštík 

narozen dne ***, bytem *** 

4. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání, kterým ústav: 

a. se souhlasem zakladatele nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k nemovité věci 

nebo vlastní nemovitou věc zatěžuje, 
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b. se souhlasem zakladatele nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové,  

c. se souhlasem zakladatele zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě 

podílí vkladem, 

d. nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než 

hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky. 

5. Správní rada: 

a. schvaluje rozpočet ústavu, 

b. schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,  

c. rozhoduje o vydání statutu ústavu a o jeho změnách,  

d. rozhoduje o použití zisku ústavu k zajištění jednotlivých činností ústavu a k úhradě 

nákladů na správu ústavu,  

e. rozhoduje o předmětu vedlejší činnosti ústavu a jeho změnách,  

f. rozhoduje o zrušení ústavu se souhlasem zakladatele. 

6. Členové správní rady ze svého středu volí a odvolávají předsedu, a to nadpoloviční většinou 

hlasů všech členů správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. 

Předseda může pověřit jiného člena správní rady, aby jej zastoupil v řízení zasedání správní 

rady. 

7. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát do roka. V případě dlouhodobé nepřítomnosti 

předsedy svolává správní radu jím pověřený člen správní rady. 

8. Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž 

rozhodnutí přijímá prostou většinou přítomných členů, nestanoví-li tato zakládací listina jinak. 

Při hlasování o rozhodnutích mají členové správní rady rovná hlasovací práva. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

9. V odůvodněných případech může správní rada přijmout rozhodnutí per rollam. Návrh 

na rozhodnutí per rollam zasílá členům správní rady předseda e-mailem, součástí návrhu je 

i lhůta, do kdy musí člen správní rady odpovědět, jinak se má za to, že se zdržel hlasování. 

K přijetí rozhodnutí per rollam je třeba souhlasu prosté většiny všech členů správní rady. 

Rozhodnutí správní rady přijatá per rollam jsou uvedena v zápise z nejbližšího následujícího 

zasedání správní rady. 

10. Správní rada je povinna pořizovat zápis z každého svého jednání, který podepisuje 

předsedající, a tento do 14 dnů od uskutečnění zasedání doručit zakladateli, dozorčí radě a 

řediteli. 

11. Členství ve správní radě a v dozorčí radě je neslučitelné. 

12. Člen správní rady může být zakladatelem odvolán. 

13. Funkce členů správní rady je čestná a nepřísluší za ni žádná odměna. 

 

Čl. 10 

Ředitel 

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Zastupuje ústav navenek a jedná jeho jménem. 

2. Ředitele volí a odvolává správní rada. Funkční období ředitele jsou 3 roky. 

3. Výši odměny ředitele stanoví správní rada. 

4. Ředitel nemůže být členem správní rady nebo dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se 

zasedání správní rady a dozorčí rady, aniž by se podílel na jejich rozhodování. 

5. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu. 

6. Prvním ředitelem ústavu je Ing. Petr Peřinka, narozen dne ***, bytem ***. 
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Čl. 11 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada má čtyři členy. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. 

2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 

3. Prvními členy dozorčí rady jsou: 

MgA. Hana Třeštíková  

narozena dne ***, bytem *** 

JUDr. Jiří Pospíšil 

narozen dne ***, bytem *** 

Aneta Heidlová 

narozena dne ***, bytem *** 

Ing. Mariana Čapková 

narozena dne ***, bytem *** 

      4. Dozorčí rada kontroluje činnost ústavu, přičemž zejména: 

a. kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrky a soulad účetnictví 

a vykazování se skutečným stavem,  

b. vyjadřuje se k výroční zprávě, 

c. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 

d. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o své kontrolní činnosti, 

e. dohlíží na to, že ústav vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou ústavu. 

5. Dozorčí rada je oprávněna: 

a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, 

b. svolat zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda 

správní rady. 

6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, 

pokud o ně požádají. 

7. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, na 

nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti ústavu. Dozorčí rada je 

oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava 

zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. 

8. Členové dozorčí rady ze svého středu volí a odvolávají předsedu. Předseda dozorčí rady 

svolává zasedání dozorčí rady nejméně dvakrát do roka a řídí její zasedání. Předseda může 

pověřit jiného člena dozorčí rady, aby jej zastoupil v řízení dozorčí rady. 

9. Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž 

rozhodnutí přijímá prostou většinou přítomných členů. Při hlasování o rozhodnutích mají 

členové dozorčí rady rovná hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedajícího. 

10. Dozorčí rada je povinna pořizovat zápis z každého svého zasedání, který podepisuje 

předsedající, a tento do 14 dnů od uskutečnění zasedání doručit zakladateli, správní radě a 

řediteli. 

11. Člen dozorčí rady může být zakladatelem odvolán. 

12. Funkce členů dozorčí rady je čestná a nepřísluší za ní žádná odměna. 
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Čl. 12 

Majetek a hospodaření ústavu 

1. Vlastním zdrojem financování ústavu je jeho jmění. Jmění se tvoří: 

a. hodnotou přijatých darů,  

b. dotacemi, 

c. dalšími příjmy v souladu se zákonem. 

2. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, 

s vedlejší činností a se správou ústavu. 

3. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem. 

 

 Čl. 13 

Výroční zpráva 

1. Výroční zpráva obsahuje významné údaje o činnosti a hospodaření ústavu. Ostatní obsahové 

náležitosti výroční zprávy se řídí příslušnými právními předpisy. 

2. Výroční zprávy jsou veřejně přístupné na webových stránkách ústavu. 

  

Čl. 14 

Zrušení ústavu 

Zrušení, jeho likvidace a zánik se řídí ustanoveními zákona. 

  

Čl. 15 

Závěrečná ustanovení 

Záležitosti neupravené touto zakládací listinou se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ROZ MHMP 0091601770000 Neúčelová rezerva 3 1016 -1 000,00

IPR hl. m. Prahy 0093405000101 Snížení neinvestičního příspěvku 91 0134 -3 000,00

KUC MHMP 0096208000000 Financování akce "Kreativní Praha, z. ú." 00000000 0662 1 000,00

KUC MHMP 0096208000000 Běžné výdaje - kultura 00000000 0662 3 000,00

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

3319

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3319

Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ

3635

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2M/38 ze dne 11. 6. 2020

  Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve vazbě na vlastní zdroje hl. m. Prahy (včetně OPP) 

Odbor/Organizace ODPA

6409
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Důvodová zpráva 

 

Na základě schváleného usnesení Rady hl. m. Prahy č. 971 ze dne 18. 5. 2020 a v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů je Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

předkládán ke schválení návrh na založení ústavu Kreativní Praha, z. ú., a návrh zakládací listiny ústavu 

Kreativní Praha, z. ú., který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.  

 

Zapsaný ústav Kreativní Praha, z. ú., vzniká transformací z tříletého stejnojmenného projektu řízeného 

Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací hl. m. Prahy (dále jen IPR). 

Zakládá se za účelem plánování a podpory rozvoje hl. m. Prahy v oblasti kreativních odvětví, kultury 

a vzdělávání. Bude založen jako ústav s jediným zakladatelem hl. m. Prahou (dále také jen zakladatel), 

a to na dobu neurčitou, s vkladem ve výši 1.000 tis. Kč a se sídlem na adrese Staroměstské nám. 4/1, 

110 00, Praha 1. Veškeré právní kroky vedoucí ke vzniku ústavu Kreativní Praha, z. ú., provede věcně 

příslušný odbor – odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen KUC MHMP). 

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen HOM MHMP) zpracuje k projednání 

v Radě hl. m. Prahy návrh na ukončení nájemní smlouvy č. NAN/35/01/000446/2017, která je přílohou 

č. 3 důvodové zprávy a vytvoří návrh na schválení obdobné smlouvy s novým nájemcem Kreativní 

Praha, z. ú. tak, aby ke dni vzniku ústavu měl ústav, kde sídlit. 

 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je dále předkládán ke schválení návrh na úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy dle přílohy č. 2 usnesení. Hl. m. Praha v souvislosti se založením ústavu Kreativní Praha, 

z. ú., kde jako zakladatel ústavu vloží do majetku ústavu vklad 1.000 tis. Kč, který bude poskytnut 

z neúčelové rezervy rozpočtu hl. m. Prahy. Na zajištění financování  ústavu Kreativní Praha, z. ú., 

v roce 2020 je navrhován převod 3.000 tis. Kč z rozpočtu IPR do kapitoly 06 – KUC MHMP. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy také schvaluje záměr převádět formou rozpočtového opatření nájemné 

od nájemce Kreativní Praha, z. ú., které bude průběžně alokováno do kapitoly 08 – HOM MHMP 

na kapitolu 06 – KUC MHMP. V dalších letech bude MgA. Hana Třeštíková, radní pro kulturu, 

výstavnictví památkovou péči a cestovní ruchu nárokovat částku 4.000 tis. Kč v návrhu rozpočtu 

hl. m. Prahy počínaje rokem 2021, a to na financování ústavu Kreativní Praha z. ú., zároveň o tuto částku 

bude ponížen rozpočet IPR.  

 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je také předkládána k souhlasu Strategie využití prostor Pražského 

kreativního centra 2020 – 2023 dle přílohy č. 3 usnesení. 

 

Založením tohoto ústavu bude zajištěna kontinuita koncepčního kulturního plánování v hl. m. Praze, 

především pak: 

• naplňování strategických cílů schváleného Strategického plánu hl. města Prahy (usnesení 

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016) v oblasti kultury, vzdělávání a podpory 

podnikání (viz příloha č. 1 důvodové zprávy). 

• realizace projektů schváleného Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl. m. Prahy 

(usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3197 ze dne 19. 2. 2017) v oblasti kultury, vzdělávání a podpory 

podnikání. 

• naplňování schválené Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (usnesení Zastupitelstva 

hl. m. Prahy č. 28/104 ze dne 15. 6. 2017), její průběžná aktualizace a rozpracování do akčních 

plánů (viz příloha č. 2 důvodové zprávy). 
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Změna právní formy a vznik zapsaného ústavu má za cíl skrze naplňování předmětu činnosti uvedeném 

v zakládací listině zvýšit konkurenceschopnost Prahy založenou na znalostní ekonomice a inovacích 

a průběžně naplňovat dlouhodobé cíle hl. m. Prahy stanovené programovým prohlášením Rady 

hl. m. Prahy, především pak: 

• posílení významu Prahy jako středoevropské metropole kultury a vzdělanosti. Razantní zvýšení 

kulturní výměny s hlavními městy sousedních států: s Bratislavou, Berlínem a Vídní. 

• posílení kulturní spolupráce Prahy s partnerskými městy v zahraničí. Podpora významu Prahy 

jako mezinárodního kulturního centra. 

• zavedení podpory lokálních kulturních center a kulturních projektů mimo centrum města. 

Podpora občanů v pořádání kulturních a sousedských akcí po celé Praze. 

 

Orgány ústavu jsou správní rada, ředitel a dozorčí rada.  

Správní rada má 7 členů. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Funkční období členů správní rady je 

pětileté a prvními členy správní rady jsou: 

• MgA. David Kašpar 

• MgA. Jiří Sulženko, PhD. 

• Mgr. Patricia Cipro 

• PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

• Bc. Tomáš Lapáček 

• Mgr. Jan Chabr 

• Milan Maruštík 

Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu, rozhoduje o použití zisku, vedlejší 

činnosti ústavu a o změně jejího předmětu a se souhlasem zakladatele o zrušení ústavu. Podrobnosti 

o činnosti ústavu a jeho vnitřní organizace bude upravena statutem, který vydá správní rada, která také 

může rozhodovat o jeho změnách. 

 

Ředitel je statuárním orgánem ústavu. Zastupuje ústav navenek a jedná jeho jménem. Ředitele volí 

a odvolává správní rada. Funkční období ředitele je stanoveno na 3 roky. Prvním ředitelem ústavu je 

jmenován Ing. Petr Peřinka. 

 

Činnost ústavu kontroluje dozorčí rada, která má 4 členy a její členy opět jmenuje zakladatel. Funkční 

období členů dozorčí rady je pětileté. Prvními členy dozorčí rady jsou: 

• MgA. Hana Třeštíková  

• JUDr. Jiří Pospíšil 

• Aneta Heidlová 

• Ing. Mariana Čapková 

 

O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel. 

 

Příloha č. 4 důvodové zprávy obsahuje profesní životopis pouze jednoho z navrhovaných kandidátů 

správní rady, protože není zaměstnancem hl. m. Prahy - Magistrátu. 
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Forma zapsaného ústavu na rozdíl od externích pracovních dohod v rámci příspěvkové organizace 

umožní hl. m. Praze:  

• pronajímat Pražské kreativní centrum jednomu městem vlastněnému ústavu. 

• rozvíjet prostřednictvím výběru vhodných partnerů Pražské kreativní centrum směrem 

k naplnění strategických cílů v oblasti kultury a vzdělávání. 

• přímo realizovat rozvojové projekty v oblasti kulturních a kreativních průmyslů a kreativního 

vzdělávání. 

• aktivněji komunikovat agendu rozvoje kulturních a kreativních průmyslů směrem k odborné 

i široké veřejnosti. 

 

Samotná právní forma zapsaného ústavu z funkčního hlediska umožní ve srovnání se stávajícím stavem:  

• výrazně flexibilněji a efektivněji nastavit vnitřní procesy, administrativu a správu rozpočtu 

v rámci správy Pražského kreativního centra a celé organizace. 

• flexibilněji naplňovat roli koordinátora a odborného garanta rozvojových projektů v oblasti 

kulturních a kreativních průmyslů na území hl. m. Prahy. 

• navazovat spolupráci v oblasti kulturních a kreativních průmyslů s regiony ČR a zahraničím. 

 

V souladu s Evropskými, národními i městskými strategickými cíli se hl. m. Praha zařadí mezi 

metropole (Berlín, Vídeň, Londýn, apod.), které koncepčně akcelerují rozvoj kultury a kreativity 

prostřednictvím městem vlastněné organizace. Nad rámec standardních nástrojů grantové politiky 

pomáhá aktérům v kulturních a kreativních průmyslech rozvíjet udržitelné byznys modely, vytvářet 

neautomatizovatelná pracovní místa a zprostředkovaně tak budovat image města postavenou na kultuře 

a kreativitě jeho obyvatel.  

 



Příloha č. 1 důvodové zprávy 
 

Založení a funkce Kreativní Praha, z. ú., reaguje na tyto cíle a opatření Strategického plánu hl. m. Prahy: 

● Směr 1 - Soudržná a zdravá metropole 

○ Strategický cíl 1.2 - Komunitní život 

■ Oblast 1.2.A - Podpora místních komunit 

● Opatření 1.2.A1 - Podporovat a animovat vznik lokálních sítí 

(networků) 

● Opatření 1.2.A2 - Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat komunitní 

život v městských částech 

● Opatření 1.2.A3 - Vytvořit transparentní mechanismy a nástroje 

pro oživení kulturně-komunitního života 

■ Oblast 1.2.B - Zázemí pro kulturní aktivity 

● Opatření 1.2.B1- Podporovat dostupnost prostorového zázemí 

pro kulturně-komunitní aktivity na celé ploše města 

● Opatření 1.2.B3 - Podporovat využívání prostor základních škol 

veřejností mimo učební hodiny 

■ Oblast 1.2.C - Důvěra ke správě 

● Opatření 1.2.C1 - Rozvíjet kreativní a kulturní formáty zapojení 

obyvatel do plánování a utváření života lokalit města 

○ Strategický cíl 1.3 - Život ve městě 

■ Oblast 1.3.B - Kulturní dědictví 

● Opatření 1.3.B1 - Aktivně chránit a rozvíjet architektonické dědictví 

● Opatření 1.3.B3 - Aktivně chránit a rozvíjet krajinu jako nositele 

kulturního dědictví 

■ Oblast 1.3.D - Kvalita života ve městě 

● Opatření 1.3.D1 - Kultivovat a oživovat centrální část města 

● Opatření 1.3 D2 - Zvyšovat a vyrovnávat kvalitu života v centru 

a na okraji města 

● Směr 2 - Prosperující a kreativní metropole 

○ Strategický cíl 2.1 - Významný region 

■ Oblast 2.1.B - Centrum investic 

● Opatření 2.1.B1 - Zkvalitňovat a stabilizovat systém péče o investory 

● Opatření 2.1.B2 - Uplatnit a dále rozvíjet konkurenčně příznivé 

podmínek 

○ Strategický cíl 2.2 - Podnikání a inovace 

■ Oblast 2.2.A - Inovace pro rozvoj 

● Opatření 2.2.A1 - Podporovat spolupráci veřejného, podnikatelského a 

výzkumného sektoru 

● Opatření 2.2.A2 - Podporovat vznik a rozvoj inovačních podniků 

■ Oblast 2.2.B - Podnikatelské prostředí 

● Opatření 2.2.B2 - Koncepčně využívat území a nemovitý majetek 

města pro podporu podnikání 

○ Strategický cíl 2.3 - Kulturní značka 

■ Oblast 2.3.A - Kreativní metropole 

● Opatření 2.3.A1 - Zařadit Prahu mezi evropské kulturní metropole 

● Opatření 2.3.A2 - Posílit nový obsah mezinárodní značky Prahy 

spojený se současnou kulturou 



■ Oblast 2.3.B - Kulturní inovace a instituce 

● Opatření 2.3.B1 - Podporovat kvalitu činnosti etablovaný pražských 

kulturních organizací a víceletých projektů 

● Opatření 2.3.B2 - Koncepčně podporovat vznik tematicky zaměřených 

kulturních klastrů na území města 

■ Oblast 2.3.C - Správa kultury 

● Opatření 2.3.C1 - Posílit kapacity městské správy ke kompetentnímu 

rozhodování v oblasti kultury a umění 

● Opatření 2.3.C2 - Posílit postavení Prahy jako leadera v oblasti kultury, 

klíčového faktoru rozvoje měst 21.století 

■ Oblast 2.3.D - Kultura ve veřejném prostoru 

● Opatření 2.3.D1 - Zajistit koncepční užívání veřejného prostoru pro 

kulturní aktivity a umění 

● Opatření 2.3.D2 - Zjednodušit v Praze podmínky a pravidla pro aktivní 

kulturní a společenské užívání veřejného prostoru 

● Opatření 2.3.D3 - Nastavit pravidla a kompetence k využívání 

veřejného prostoru okolo budov kulturních institucí 

■ Oblast 2.3.F - Financování kultury 

● Opatření 2.3 F1 - Nabídnout nástroje pro podporu kultury ve městě 

srovnatelné s evropskými kulturními metropolemi 

■ Oblast 2.3.G - Péče o památky 

● Opatření 2.3.G2 - Propojit pražské památky se současnou živou 

kulturou 

○ Strategický cíl 2.4 - Vzdělávání 

■ Oblast 2.4.B -Kvalita vzdělávání 

● Opatření 2.4.B1 - Podpořit zkvalitňování, otevřenost a modernizaci 

výuky 

● Opatření 2.4.B5 - Podpořit alternativní vzdělávání 

■ Oblast 2.4.C - Prevence a inkluze 

● Opatření 2.4.C4 -Podpořit oblast zájmového vzdělávání 

■ Oblast 2.4.D - Celoživotní vzdělávání 

● Opatření 2.4.D2 - Zajistit synergie vzdělávání s oblastmi kultury, 

sportu a volného času 

■ Oblast 2.4.E - Potenciál vysokých škol 

● Opatření 2.4.E2 - Aktivně spolupracovat s akademickou obcí, zejména 

v oblasti vzdělávání a podpory vědy, výzkumu a inovací 

● Směr 3 - Dobře spravovaná metropole 

○ Strategický cíl 3.1 - Aktivní role města 

■ Oblast 3.1.A - Majetková politika 

● Opatření 3.1.A1 - Aktivně spravovat majetek města 

○ Strategický cíl 3.2 - Důvěryhodná správa 

■ Oblast 3.2.B - Institucionální kapacita 

● Opatření 3.2.B1 - Prosazovat veřejný zájem 

● Opatření 3.2.B2 - Zlepšovat kvalitu řízení  

■ Oblast 3.2.C - Projekty partnerství 

● Opatření 3.2.C1 - Rozvíjet společné projekty 

 

 



Příloha č. 2 důvodové zprávy 
 

Kreativní Praha, z. ú., svými aktivitami definovanými v zakládací listině naplňuje strategické oblasti 

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017 - 2021: 

• Orientace na kvalitu kulturního života Prahy na všech úrovních 

• Spolupráce města, institucí a občanů 

• Optimalizace kulturní infrastruktury s přihlédnutím k jednotlivým lokalitám a uměleckým 

oborům či žánrům 

• Mapování potřeb a podpora perspektivních iniciativ 

• Podpora kreativních odvětví a jejich využití při rozvoji města 

• Kultivace veřejného prostoru jako základu kvality života ve městě 

Na základě 3 stanovených strategických cílů 

1. Špičková kvalita umění a kulturní nabídky 

2. Funkční centrum - saturované okraje 

3. Kvalita veřejného prostoru 

 

 

 

 

 

























Příloha č. 5 důvodové zprávy 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 971 
ze dne  18.5.2020 

k návrhu na založení ústavu Kreativní Praha, z.ú. 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  se založením ústavu Kreativní Praha, z.ú., se sídlem Staroměstské nám. 4/1, 110 00 
Praha 1 a s vkladem hl.m. Prahy ve výši 1.000 tis. Kč 

2.  se zakládací listinou ústavu Kreativní Praha, z.ú., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

4.  se záměrem převádět formou rozpočtového opatření nájemné od nájemce Kreativní 
Praha, z.ú., které bude průběžně alokováno do kapitoly 08 - HOM MHMP na 
kapitolu 06 - KUC MHMP na financování  ústavu Kreativní Praha, z.ú. 

5.  se Strategií využití prostor Pražského kreativního centra 2020 - 2023 dle přílohy       
č. 3 tohoto usnesení 

I I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

příloha č. 4 důvodové zprávy není určena ke zveřejnění 



I I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke 
schválení 

Termín: 21.5.2020 

2.  uplatnit v návrhu rozpočtu 4.000 tis. Kč od roku 2021 na zajištění financování 
ústavu Kreativní Praha, z.ú. 

Termín: 30.11.2020 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení za podmínky 
předchozího schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 15.6.2020 

3.  MHMP - KUC MHMP 

1.  po schválení návrhu dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m. 
Prahy zajistit veškeré právní kroky vedoucí ke vzniku z.ú. 

Termín: 31.12.2020 

2.  zpracovat návrh smluvního vztahu mezi hl.m. Prahou a Kreativní Prahou, z.ú., 
jehož předmětem bude plánování a podpora rozvoje kreativních odvětví, kultury 
a vzdělávání na území hl.m. Prahy 

Termín: 31.12.2020 

4.  MHMP - HOM MHMP 

1.  do vzniku ústavu Kreativní Praha, z.ú., zpracovat k projednání v Radě hl.m. 
Prahy návrh na ukončení nájemní smlouvy č. NAN/35/01/000446/2017, která je 
přílohou č. 3 důvodové zprávy a návrh na schválení obdobné smlouvy                   
s nájemcem Kreativní Praha, z.ú., k datu jeho vzniku 

Kontrolní termín: 3.8.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-34436  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - KUC MHMP, MHMP 

- HOM MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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