
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 233 
ze dne  15.2.2021 

k vyhodnocení FÁZE 1 projektu koncertního sálu hl.m. Prahy, schválení projektového záměru 
FÁZE 2 a personální změně v Komisi Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl.m. Prahy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

výstupy a závěry FÁZE 1 projektu (Analýza využitelnosti, zpráva o činnosti projektového 
týmu za období 10/2019 – 01/2021), které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  na základě doporučení Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl.m. Prahy      
s pokračováním projektu dle předložených dokumentů pro FÁZI 2 (výstupy a závěry 
FÁZE 1 projektu - Analýza využitelnosti, Projektový záměr, Předpokládaný rozpočet 
a cash flow projektu, Předpokládaný harmonogram projektu, Projektovou strukturu), 
které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení 

2.  se zprávou o činnosti projektového týmu za období 10/2019 – 01/2021, předloženou 
předsedou Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl.m. Prahy a projektovým 
manažerem, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   o d v o l á v á  

ke dni 15. 2. 2021 z funkce tajemníka Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu 
hl.m. Prahy Bc. Michala Pospíšila 

I V .   j m e n u j e  

ke dni 16. 2. 2021 do funkce tajemníka Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu 
hl.m. Prahy Bc. Tomáše Sladkého 

V .   u k l á d á  

1.  MHMP - HOM MHMP 

1.  podílet se na přípravě projektové dokumentace a přípravě stavby v případě, že 
bude Fáze 2 projektu schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.6.2025 

2.  MHMP - INV MHMP 

1.  zajištění projektové dokumentace a přípravy stavby v případě, že bude Fáze 2 
projektu schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.6.2025 

3.  MHMP - PRI MHMP 

1.  poskytovat projektovou podporu, projektový dohled a koordinaci gesčních odborů 
v rámci MHMP v případě, že bude Fáze 2 projektu schválena Zastupitelstvem 
hl.m. Prahy 

Termín: 30.6.2025 



2.  na základě bodu II.2. tohoto usnesení připravit související podklady k vypořádání 
činností provedených během období FÁZE 1 projektu 

Termín: 30.8.2021 

4.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  poskytnout součinnost Projektovému týmu při naplňování cílů projektu 
koncertního sálu hl.m. Prahy v případě, že bude Fáze 2 projektu schválena 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

5.  řediteli Magistrátu hl. m. Prahy 

1.  zajistit Projektovému týmu poskytování maximální součinnosti všech odborů 
MHMP při přípravě podkladů a podmiňujících projektů nutných pro naplňování 
cílů projektu koncertního sálu hl.m. Prahy v případě, že bude Fáze 2 projektu 
schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.6.2025 

6.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  přípravu projektu a zajištění architektonické soutěže dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení v případě, že bude Fáze 2 projektu schválena Zastupitelstvem hl.m. 
Prahy 

Termín: 30.6.2022 

7.  ředitelům organizací zřízených hl.městem Prahou 

1.  zajistit Projektovému týmu poskytování maximální součinnosti jimi řízených 
příspěvkových organizací při přípravě podkladů a podmiňujících projektů nutných 
pro naplňování cílů projektu koncertního sálu hl.m. Prahy v případě, že bude 
Fáze 2 projektu schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

8.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 

1.  informovat městskou část Praha 7 o průběhu a hlavních milnících projektu 
koncertního sálu hl.m. Prahy v případě, že bude Fáze 2 projektu schválena 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.3.2021 

2.  předložit Radě HMP před vyhlášením mezinárodní architektonické soutěže ke 
schválení předběžný plán investičních a provozních výdajů (včetně výdajů, které 
nebudou hrazeny z rozpočtu HMP) souvisejících s realizací a navazující na 
realizaci projektu Vltavské filharmonie 

Termín: 24.5.2021 

3.  předložit Radě HMP před vyhlášením mezinárodní architektonické soutěže návrh 
memoranda mezi hl.m. Prahou a ministerstvem kultury České republiky               
a projednat tento návrh s ministerstvem kultury České republiky. Návrh 
memoranda bude definovat hlavní body spolupráce mezi HMP a ČR při přípravě 
projektu Vltavské filharmonie, její výstavbě a provozu 

Termín: 3.5.2021 

4.  předložit Radě HMP před vyhlášením mezinárodní architektonické soutěže 
koncepční materiál týkající se rozvoje navazují lokality Vltavská – Bubny, které je 
vlastněno zejména subjekty města a státu, včetně rozdělení na jednotlivé 
navazující infrastrukturní a další investice (nikoliv výhradně realizované                
a hrazené ze strany HMP), kterými bude další rozvoj této navazující lokality do 
značné míry podmíněn. Součástí materiálu bude i vyčíslení vyvolaných nákladů 
a budoucího rozvojového potenciálu v této lokalitě, přičemž projekt Vltavské 
filharmonie je klíčovým záměrem pro iniciaci rozvoje celé této navazující lokality 

Termín: 24.5.2021 



5.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 18.3.2021 

V I .   ž á d á  

1.  akciové společnosti v majetkovém portfoliu hl.m. Prahy 

1.  o poskytování maximální součinnosti Projektovému týmu při přípravě podkladů     
a podmiňujících projektů nutných pro naplňování cílů projektu koncertního sálu 
hl.m. Prahy v případě, že bude Fáze 2 projektu schválena Zastupitelstvem hl.m. 
Prahy 

Termín: průběžně 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-39227  
Provede: MHMP - HOM MHMP, MHMP - INV MHMP, MHMP - PRI MHMP, MHMP - ROZ 

MHMP, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, ředitelé organizací zřízených hl.městem Prahou, I. náměstek primátora 
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  

Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



 

Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: KA6j8NnGcrRzWmXz2GMw 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=583179316D746747414F612B666D46302B2F687348573943624133556A6E3966547A427849724F59733567455659553462312F667250624632684766445177394E6C554F3844566A4245487779316C44656E6B6942326C56764F61724C72645077484E4D4C5A7A535576323744344E59754552503666372F69536C517651343773627672647937686762345855362F4C6D6E617266777279786D323671795870684E36624E54584A3356594D79505871625233466F45744F5565523865757757394B544B796B626C4A36447752526F36792B544F325A423173634E726472736C4650566D6E4265674B67733D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=506149314F337A6E636F6D7A3352483055504B41773072394F667231793377454764776955324F726D6C3352447A75716E727768674837326D72495463734A6534552B51324C53503752354A7268764A654C38543470793055733371723039757A7356474F64706E697A6873315270425A3972524532354E414C6C523764503641645572546F344C376F59524A4C4F445353736230513D3D


Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 233 ze dne 15. 2. 2021









Důvodová zpráva 
 
 
Radě hl. m. Prahy je předkládáno vyhodnocení FÁZE 1 projektu Koncertní sál hl. m. Prahy 
(Vltavská filharmonie) a návrh dalšího postupu projektu – FÁZE 2, který je doporučen komisí 
Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy. 
 
Předkládané usnesení navazuje na usnesení číslo 2123 ze dne 7.10.2019 k návrhu na zřízení 
komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy a schválení projektového záměru 
pro FÁZI 1 a usnesení č. 2033 ze dne 29. 8. 2017, kterým Rada hl. m. Prahy doporučila umístění 
budovy v lokalitě Vltavská.  
 
Předmětem FÁZE 1 projektu bylo na základě analýzy využitelnosti stanovit koncept záměru 
projektu, včetně zpřesnění finančního a časového plánu projektu. Nositelem 1. FÁZE projektu byl 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha), partnerem projektu byl Odbor kultury 
a cestovního ruchu (KUC) a Odbor projektového řízení (PRI). 
 
V rámci FÁZE 1 byla potvrzena potřebnost projektu, vhodnost vybrané lokality, byl definován možný 
stavební program a doporučen model vlastnictví a správy objektu. Dále byly stanoveny 
předpokládané realizační náklady projektu a doporučena forma pořízení architektonické studie. 
V rámci FÁZE 1 byl také potvrzen význam a přínos projektu, který se stane iniciační bodem přeměn 
a motorem transformace území Bubnů a novým kulturním a komunitním centrum, s významnými 
socioekonomické přínosy pro Prahu 7, Prahu i Českou republiku. Klíčový výstup fáze 1 projektu, 
Analýza využitelnosti, tvoří společně s projektovým záměrem, harmonogramem a projektovou 
strukturou přílohu č.1 tohoto usnesení. 
 
Zpráva o činnosti projektového týmu Vltavská filharmonie pro FÁZI 1 (tj. za období 10/2019 až 
01/2021) obsahující složení projektového týmu, výčet aktivit FÁZE 1 projektu, orientační vytížení 
členů projektového týmu a vyhodnocení FÁZE 1, včetně projednaných závěrů na Komisi RHMP 
pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.  
 
Rámcový projektový rozpočet schválený Radou hl. m. Prahy pro FÁZI 1 projektu činil 24 mil. Kč (s 
DPH). Na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha) který zajišťoval pořízení 
analytických podkladů bylo převedeno celkem: 13,3 mil. Kč s DPH. Do 31. 1. bude vyčerpáno cca 
10,2 mil. Kč s DPH. K dočerpání je plánováno (dokončení fáze 1 + překryv 1+2 fáze) cca 2 mil. Kč.  
Celkem tedy bude vyčerpáno cca 90 % z načerpaných prostředků.  
 
Cílem FÁZE 2 je pořízení projektové dokumentace a povolení stavby Vltavské filharmonie. Činnosti 
zajišťující pořízení studie stavby a projektové dokumentace budou realizovány ve spolupráci IPR 
Praha a HOM MHMP na základě smlouvy o společném zadávání HMP: INO/35/03/010567/2020, 
dle usnesení číslo 2663 ze dne 30.11.2020) ve spolupráci s Projektovým týmem Vltavská 
filharmonie. Projekt bude pro projekční a investiční fázi převeden na MHMP – INV MHMP (odbor 
investiční). 
 
Ve FÁZI 2 je třeba rovněž zahájit a věcně i časově koordinovat přípravu projektové dokumentace 
souvisejících projektů a externalit. Realizace těchto souvisejících projektů bude zadána příslušným 
městským investorům v navazujících, separátních, usneseních.  
 
Podrobná specifikace předmětu a náplně FÁZE 2 projektu, včetně harmonogramu, projektové 
struktury a předpokládaných nákladů projektu je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení.  
Rozpočtové opatření pro FÁZI 2 bude vytvořeno v souladu s finančním plánem projektu v průběhu 
roku 2021 a konzultováno s příslušnými odbory MHMP. 
 
 
 



Na tento materiál naváže tisk na schválení dopravního řešení v území, které vychází z podrobného 
dopravního posouzení. Dopravní řešení v území je nedílnou součástí výstavby Vltavské 
filharmonie, které je klíčové pro odblokování území pro předmětnou stavbu. 
 
 
Příloha k DZ: 

Usnesení RHMP č. 2033 ze dne 29. 8. 2017 

Usnesení RHMP č. 2123 ze dne 7.10.2019 
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