
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 27/5 
ze dne  27.05.2021 

k doplňujícím podkladům k projektu koncertní sál hl. m. Prahy - Vltavská filharmonie 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s předběžným zněním Memoranda o spolupráci při výstavbě a provozování národní 
koncertní budovy Vltavské filharmonie mezi hl.m. Prahou a Ministerstvem kultury, které 
je přílohou č. 2 tohoto usnesení 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

analýzu provozních modelů souvisejících s realizací projektu koncertní sál hl. m. Prahy - 
Vltavská filharmonie, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

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

1.  nadále vést vyjednávání s Ministerstvem kultury vedoucí k doprojednání a 
následnému podpisu předloženého Memoranda 

Termín: 31.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9338  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  































































































































Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/5 ze dne 27. 5. 2021 

 

 

MEMORANDUM 

o spolupráci při výstavbě a provozování 

národní koncertní budovy Vltavské filharmonie 

 
(dále jen „Memorandum“) 

 
uzavřené mezi 
 
Hlavní město Praha 
IČO: 00064581 
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
zastoupené doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem, 1. náměstkem primátora a členem Rady hl. m. Prahy pro 
oblast územního rozvoje a územního plánu 
 
(dále jen „hl. m. Praha“) 
 

a 
 

Ministerstvo kultury  
IČO: 00023671 
se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana  
zastoupené PhDr. Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury 
 
 
(dále jen „strany Memoranda“) 
 

 

Preambule  

 

Strany Memoranda, souhlasíce s tím, že kultura významným způsobem přispívá ke kvalitnějšímu životu, 
podněcuje rozvoj společnosti a může vytvářet vyšší přidanou hodnotu produktů a služeb a že ochrana 
hmotného i nehmotného kulturního dědictví a jeho efektivní využívání a podpora umění jsou základními 
předpoklady pro udržitelný rozvoj, projevují společnou vůli podpořit kulturní infrastrukturu jako jednu z priorit 
investic v oblasti kultury, která byla Národním investičním plánem České republiky do roku 2050 zařazena 
mezi strategické oblasti pro investice. 
 
Strany Memoranda, akcentujíce, že přes dlouholetou a celosvětově uznávanou hudební tradici České 
republice chybí moderní koncertní prostory, které by dokázaly naplnit současné požadavky a očekávání 
velkých hudebních těles a mezinárodního publika, se shodují na tom, že výstavba nové národní koncertní 
budovy je stěžejním krokem při naplňování tohoto cíle a zároveň funkční možností, jak vyřešit deficit 
odpovídajícího zázemí pro oceňované hudební interprety a vyrovnat hendikep oproti jiným členským státům 
Evropské unie, kde moderní koncertní stavby v posledních desetiletích vznikly. 
 
Strany Memoranda, vnímajíce roli Prahy jako kulturní metropole země, ale zároveň i vyhledávané a vlivné 
kulturní křižovatky Evropy a její ambici prosazovat se nejen jako město památek, ale i jako centrum 
inspirativní živé kultury a metropole s progresívní moderní architekturou, podporují umístění národní 
koncertní budovy v hlavním městě České republiky. 
 
Strany Memoranda, následujíce příkladu jiných vizionářských kulturních a architektonických děl a chtíce 
Českou republiku a Prahu znovu zapsat na mezinárodní hudební scénu i mapu moderní světové 
architektury a podpořit překonání výzev, kterým kulturní život čelí v průběhu globální pandemie a kterým 
bude čelit i po jejím skončení, vyjadřují zájem na realizaci projektu  koncertní sál hl. m. Prahy - Vltavská 
filharmonie (dále také „Projekt“) a vůli společně se podílet na její výstavbě a provozování. 
 
 
 
 

Článek I 
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Účel Memoranda 

 
Účelem Memoranda je vytvoření rámce pro spolupráci hl. m. Prahy a Ministerstva kultury při výstavbě a 
následném provozování národní koncertní budovy Vltavské filharmonie jako jedné z priorit Národního 
investičního plánu České republiky do roku 2050 pro oblast kultury. 
 

Článek II 

Význam a vize Vltavské filharmonie 

 
1. Strany Memoranda prohlašují, že považují Projekt za dílo, jehož zdárné uskutečnění má celorepublikový 

význam a přínos. Národní koncertní budova Vltavské filharmonie má být hudební obdobou Národního 
divadla – reprezentativní scénou České republiky, jedním ze symbolů její národní identity a součástí 
evropského kulturního prostoru a nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem 
pro svobodnou uměleckou tvorbu. Strany Memoranda si přejí, aby se výstavbu budovy podařilo dokončit 
právě symbolicky ke 150. výročí otevření (znovuotevření) Národního divadla, tedy v rozmezí let 2031 
až 2033. Strany Memoranda prohlašují, že jsou připraveny k úzké a intenzivní vzájemné spolupráci, 
kterou realizace Projektu vyžaduje a podpořit Projekt všemi dostupnými prostředky. Strany Memoranda 
berou na vědomí, že bez toho není možné očekávat úspěšné provedení Projektu. 
 

2. Strany Memoranda sdílejí vizi národní koncertní budovy Vltavské filharmonie nejen jako moderního 
koncertního sálu pro symfonickou hudbu, který dostojí současným vysokým nárokům v tomto odvětví, 
ale také živého a otevřeného multifunkčního kulturního centra, které bude sloužit jak obyvatelům Prahy, 
tak návštěvníkům z různých koutů České republiky i světa. Stavba by měla disponovat vícero sály 
pro hudební produkce z oblasti symfonické i moderní hudby i pro jiné kulturní zážitky (výstavy 
či přednášky), pro koncertní i operní vystoupení, pro velké i komorní akce. Součástí budovy by měly být 
i studiové prostory, zkušebny, šatny a zázemí pro vystupující umělce. Návštěvníkům by Vltavská 
filharmonie měla nabídnout restauraci, kavárnu a informační centrum. V budově by mohlo být možné 
umístit i prostory pro hudební vzdělávání a edukační programy nebo hudební knihovnu. Budova by měla 
splňovat soudobé světové standardy řešení takovéhoto typu staveb včetně důrazu na ochranu 
komplexu jako měkkého cíle. Na návrh nové národní koncertní budovy Vltavské filharmonie bude 
uspořádána velká mezinárodní architektonická soutěž, do které budou pozváni nejvýznamnější 
architekti z celého světa, aby vítězný návrh představoval tak mimořádné řešení, jaké si mimořádný 
projekt národní koncertní budovy zaslouží. 

 

Článek III 

Lokalita pro vznik Vltavské filharmonie  

 
Strany Memoranda podporují respektování doporučení odborné komise působící při Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, která jako nejvhodnější 
území pro národní koncertní budovu vybrala lokalitu na Vltavské v Praze 7 - Holešovicích, a to 
za předpokladu, že umístění národní koncertní budovy do této lokality bude v souladu se závěry 
rozhodovacích procesů v této věci příslušných orgánů. Zásadní výhodou této nyní zanedbané, ale velmi 
perspektivní oblasti je přírodní scenérie řeky Vltavy kombinovaná s výbornou dopravní dostupností metrem, 
tramvají, autem a výhledově i vlakem a lodí. Místo má velký potenciál přirozeně rozšířit centrum Prahy 
a zájem návštěvníků metropole směřovat nejen na památky v historickém centru, ale i do této nové 
moderní čtvrti s unikátními architektonickými stavbami. 
 

Článek IV 

Přínosy Vltavské filharmonie 

 
Strany Memoranda očekávají, že realizace Projektu význačným způsobem podpoří kulturní turismus 
s vysokou mírou přidané hodnoty a přinese významné hospodářské, sociální a environmentální výhody. 
Strany Memoranda berou na vědomí, že podle analýzy využitelnosti by Projekt měl znamenat vytvoření 
celé řady pracovních míst jak pro osoby z umělecké sféry, tak pro pracovníky z jiných, současnou globální 
epidemií postižených odvětví. Realizace Projektu by také měla veřejným rozpočtům, obzvláště rozpočtu 
státnímu, přinést vyšší příjmy a zvýšení hrubé přidané hodnoty. Dále by moderní funkční národní koncertní 
budova měla zásadním způsobem přispět k obohacení kulturního dědictví a identity a zvýšení mezinárodní 
prestiže Prahy i celé České republiky. Konečně by nová koncertní budova měla představovat iniciační bod 
transformace navazujícího území Bubny-Zátory a nastartovat tak novou dimenzi přirozeného rozvoje 
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města. 
 
 

Článek V 

Formy spolupráce stran Memoranda 

 
1. Ministerstvo kultury bere na vědomí, že řízení Projektu bude ponecháno hl. m. Praze, které Projekt 

iniciovalo a zajistilo a hradilo náklady vzniklé v souvislosti s dosavadními kroky učiněnými v rámci 
jeho přípravy. Hl. m. Praha prohlašuje, že je připraveno zapojit Ministerstvo kultury do 
rozhodovacích procesů v rámci Projektu způsobem odpovídajícím charakteru a rozsahu podpory, 
které od Ministerstva kultury obdrží a   bude Ministerstvo kultury průběžně informovat o postupu 
prací na Projektu.  

 
2. Strany Memoranda vnímají, že realizace Projektu s sebou přináší náklady různého druhu, zejména 

výdaje za přípravu analytických podkladů, za přípravu a uskutečnění mezinárodní architektonické 
soutěže, za projekci a inženýring, za přípravu lokality pro výstavbu budovy vč. dopravního řešení, 
za stavební práce a vybavení, za propagaci a konečně provoz budovy po jejím otevření. Projekty 
takového významu jsou obvykle uskutečňovány ve finanční spolupráci územně-samosprávného 
celku, soukromé sféry a příslušné organizační složky státu.  
 

3. Strany Memoranda tak dochází ke vzájemné shodě, že i v případě Projektu by finanční zátěž 
spojená s jeho realizací neměla ležet pouze na hl. m. Praze, nýbrž by měla být rozložena mezi 
všechny benefitující subjekty (tedy hl m. Prahu, jako samosprávný celek, stát reprezentovaný 
Ministerstvem kultury, výkonnou uměleckou sféru prezentovanou hudebními tělesy, soukromou 
sféru a širokou veřejnost). Ministerstvo kultury disponuje celou řadou dotačních titulů, mezi které 
v současné době patří například dotační tituly na podporu projektů profesionálního hudebního 
umění v oblasti klasické hudby včetně kontinuální činnosti stálých profesionálních souborů, na 
ochranu měkkých cílů či na rozvoj a obnovu materiálně technické základy státních kulturních 
zařízení.  

 
4. Strany Memoranda jsou připraveny vést diskuse o konkrétních možnostech využití současných 

i budoucích dotačních titulů Ministerstva kultury pro účely realizace Projektu. 
 

Článek VI 

Veřejná sbírka 

 
1. Strany Memoranda vyslovují svou podporu získání příspěvku na realizaci Projektu prostřednictvím 

veřejné sbírky. Strany Memoranda jsou toho názoru, že institucionalizovaná možnost obyvatel 
České republiky podílet se finančními příspěvky na výstavbě koncertní síně s celonárodním 
významem má velkou symbolickou hodnotu. 
  

2. Strany Memoranda prohlašují, že ve vzájemné koordinaci budou Projekt s celonárodním a 
celostátním významem aktivně popularizovat. Strany Memoranda vyslovují souhlas s tím, že 
organizací veřejné sbírky bude následně pověřeno hl. m. Praha.  

 

Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Strany Memoranda prohlašují, že Memorandum deklaruje jejich společný zájem na realizaci 

Projektu s celonárodním významem - Vltavské filharmonie v úzké spolupráci a že, bude-li to nutné 
k realizaci Projektu, konkrétní podmínky budou na základě aktuálního vývoje zpracovány v 
navazujících dokumentech.  

 
2. Memorandum je sepsáno ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží hl. m. 

Praha a 1 vyhotovení obdrží Ministerstvo kultury.  
 

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu stran Memoranda 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Jedna strana Memoranda může od Memoranda 
odstoupit v případě, že druhá strana Memoranda nepostupuje v souladu s ním. Memorandum 
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pozbývá platnosti také písemnou dohodou stran Memoranda nebo doručením písemného 
oznámení jedné strany Memoranda druhé straně Memoranda, že se Memorandem nehodlá nadále 
řídit. Strany Memoranda výslovně souhlasí s tím, aby Memorandum bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
podmínkách, předmětu, číselné označení a datum podpisu Memoranda. 

 
4. Strany Memoranda prohlašují, že skutečnosti v Memorandu uvedené nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Strany Memoranda výslovně sjednávají, 
že uveřejnění Memoranda v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

 
5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření Memoranda bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. … ze dne …  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Praze dne XX. X. XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
___________________  ___________________ 
Hlavní město Praha       Ministerstvo kultury  
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  PhDr. Lubomír Zaorálek 
1. náměstek primátora a ministr kultury 
člen Rady hl. m. Prahy  
pro oblast územního rozvoje a územního plánu 

 

 

 



Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy jsou předkládány doplňující materiály k projektu Koncertní sál hl. m. 

Prahy – Vltavská filharmonie, jejichž pořízení bylo uloženo I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. 

Petrovi Hlaváčkovi usnesením 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. 

 

Analýza provozních modelů 

Jedná se o analytickou studii, jejíž předmětem je analýza vstupních hodnot finančního modelu analýzy 

využitelnosti zpracované v roce 2020 konsorciem Henning Larsen, AEA Consulting a Buro Happold, 

analýza modelů provozu a role organizací hl. m. Prahy a dalších subjektů působících v objektu v době 

provozu pro projektový záměr vybudování Vltavské filharmonie v Praze. 

Hlavním cílem studie je ověřit vhodné nastavení projektu a přispět tak k jeho úspěšné realizaci. Studie 

na základě vyhodnocení vstupních hodnot použitých v analýze využitelnosti tyto hodnoty zpřesňuje a 

podrobněji rozděluje a na základě toho aktualizuje nastavení finančního modelu. Tento model je 

doplněn i přehledem čerpání investičních nákladů v jednotlivých letech přípravy a realizace projektu a 

také provozní bilancí v prvních deseti letech provozu. 

V analytické části pak studie doplňuje čtyři základní modely provozu z analýzy využitelnosti o další dva, 

jejichž podstatou je účast soukromých donátorů a investorů na krytí investičních nákladů,  

a i jejich podíl na vlastnictví a provozovatelské organizace. Všechny tyto modely pak studie podrobuje 

porovnání, popisuje jejich výhody, nevýhody a rizika a na závěr této části je multikriteriálně hodnotí.  

V poslední části se studie věnuje přehledu organizací, které by v budově Vltavské filharmonie mohly 

nalézt prostor pro svou hlavní činnost (residenti) a organizací s potenciálem spolupráce 

s provozovatelem Vltavské filharmonie. Cílem této kapitoly je nalézt a poukázat na synergie, které 

pomohou objekt Vltavské filharmonie plně využít a tím přispět k naplnění jednoho z hlavních cílů 

projektu, aby se Vltavská filharmonie stala živým společensko-kulturním centrem, využívaným po celý 

den. 

 

Hlavní závěry předkládané studie 

• Investiční náklady HMP, v případě předpokládaného zapojení státu a soukromého sektoru, 

nepřevyšují v průběhu realizační fáze 300 mil. Kč ročně 

• Ve všech modelech provozu se počítá s rezidenturou jak České filharmonie, tak i 

Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, a přesto výsledek ročního provozního 

hospodaření VF od pátého roku provozu VF vychází vždy kladně. 

• modely financování počítají s významnějším budoucím vstupem soukromého sektoru do 

krytí investičních výdajů výstavby, a i následně s podílem soukromého sektoru v subjektu 

provozovatele, což současně povede jednak k rozložení rizik spojených s investicí a 

provozem mezi HMP, stát a soukromý sektor a jednak k tlaku na efektivnější hospodaření 

provozovatelského subjektu.  

 

Memorandum mezi hl. m. Prahou a ministerstvem kultury České republiky  

Dále bylo na základě výše popsaného usnesení uloženo vypracování a projednání Memoranda mezi 
hl. m. Prahou a ministerstvem kultury České republiky. Náměstkem primátora doc. Ing. arch. Petrem 



Hlaváčkem bylo iniciováno jednání s ministrem kultury Zaorálkem, které proběhlo 3.3.2021. Ze strany 
náměstka Hlaváčka byl též dne 3.3.2021 k rukám MK zaslán návrh znění Memoranda, který byl 
s připomínkami zaslán zpět 1.4.2021 z ministerstva kultury prostřednictvím ředitele kabinetu 
ministra. Připomínky ministerstva byly akceptovány a reflektuje je přiložené navržené znění 
Memoranda (příloha č. 2 tohoto usnesení, které tedy v hlavních rysech definuje budoucí spolupráci 
mezi HMP a MK na projektu Vltavské filharmonie a v tomto smyslu bude ze strany HMP následně 
Memorandum zasláno k rukám MK k podpisu.  

Příloha k důvodové zprávě:  
Usnesení Rady HMP č. 897 ze dne 26. 4. 2021 
Usnesení Rady HMP č. 1116 ze dne 17. 5. 2021 
 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 897 
ze dne  26.4.2021 

k doplňujícím podkladům k projektu koncertní sál hl.m. Prahy - Vltavská filharmonie 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s předběžným zněním Memoranda o spolupráci při výstavbě a provozování národní 
koncertní budovy Vltavské filharmonie mezi hl.m. Prahou a Ministerstvem kultury, které 
je přílohou č. 2 tohoto usnesení 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

analýzu provozních modelů souvisejících s realizací projektu koncertní sál hl.m. - 
Vltavská filharmonie, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

je aktuálně zpracovávána analýza k vyčíslení ekonomických dopadů a přínosů na 
základě odhadu spotřeby spojené s výstavbou a následným provozem multifunkčního 
objektu Vltavská filharmonie v Praze s širokým vlivem na rozvoj hl.m. Prahy i ČR              
v oblasti kultury, společnosti i ekonomiky a její závěry budou předloženy Radě HMP na 
vědomí 



I V .   u k l á d á  

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

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

Termín: 27.5.2021 

2.  nadále vést vyjednávání s Ministerstvem kultury vedoucí k doprojednání               
a následnému podpisu předloženého memoranda 

Termín: 27.5.2021 

3.  do Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl.m. Prahy přizvat zástupce 
uvažovaných hlavních uživatelů objektu Vltavské filharmonie (Česká filharmonie 
a FOK) a zástupce Ministerstva kultury jako zřizovatele České filharmonie 

Termín: 27.5.2021 

 

 
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-40032  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  































































































































Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 897 ze dne 26. 4. 2021 

20210426 
 

MEMORANDUM 

o spolupráci při výstavbě a provozování 

národní koncertní budovy Vltavské filharmonie 

 
(dále jen „Memorandum“) 

 
uzavřené mezi 
 
Hlavní město Praha 
IČO: 00064581 
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
zastoupené doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem, 1. náměstkem primátora a členem Rady hl. m. Prahy pro 
oblast územního rozvoje a územního plánu 
 
(dále jen „hl. m. Praha“) 
 

a 
 

Ministerstvo kultury  
IČO: 00023671 
se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana  
zastoupené PhDr. Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury 
 
 
(dále jen „strany Memoranda“) 
 

 

Preambule  

 

Strany Memoranda, souhlasíce s tím, že kultura významným způsobem přispívá ke kvalitnějšímu životu, 
podněcuje rozvoj společnosti a může vytvářet vyšší přidanou hodnotu produktů a služeb a že ochrana 
hmotného i nehmotného kulturního dědictví a jeho efektivní využívání a podpora umění jsou základními 
předpoklady pro udržitelný rozvoj, projevují společnou vůli podpořit kulturní infrastrukturu jako jednu z priorit 
investic v oblasti kultury, která byla Národním investičním plánem České republiky do roku 2050 zařazena 
mezi strategické oblasti pro investice. 
 
Strany Memoranda, akcentujíce, že přes dlouholetou a celosvětově uznávanou hudební tradici České 
republice chybí moderní koncertní prostory, které by dokázaly naplnit současné požadavky a očekávání 
velkých hudebních těles a mezinárodního publika, se shodují na tom, že výstavba nové národní koncertní 
budovy je stěžejním krokem při naplňování tohoto cíle a zároveň funkční možností, jak vyřešit deficit 
odpovídajícího zázemí pro oceňované hudební interprety a vyrovnat hendikep oproti jiným členským státům 
Evropské unie, kde moderní koncertní stavby v posledních desetiletích vznikly. 
 
Strany Memoranda, vnímajíce roli Prahy jako kulturní metropole země, ale zároveň i vyhledávané a vlivné 
kulturní křižovatky Evropy a její ambici prosazovat se nejen jako město památek, ale i jako centrum 
inspirativní živé kultury a metropole s progresívní moderní architekturou, podporují umístění národní 
koncertní budovy v hlavním městě České republiky. 
 
Strany Memoranda, následujíce příkladu jiných vizionářských kulturních a architektonických děl a chtíce 
Českou republiku a Prahu znovu zapsat na mezinárodní hudební scénu i mapu moderní světové 
architektury a podpořit překonání výzev, kterým kulturní život čelí v průběhu globální pandemie a kterým 
bude čelit i po jejím skončení, vyjadřují zájem na realizaci projektu  koncertní sál hl. m. Prahy - Vltavská 
filharmonie (dále také „Projekt“) a vůli společně se podílet na její výstavbě a provozování. 
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Článek I 

Účel Memoranda 

 
Účelem Memoranda je vytvoření rámce pro spolupráci hl. m. Prahy a Ministerstva kultury při výstavbě a 
následném provozování národní koncertní budovy Vltavské filharmonie jako jedné z priorit Národního 
investičního plánu České republiky do roku 2050 pro oblast kultury. 
 

Článek II 

Význam a vize Vltavské filharmonie 

 
1. Strany Memoranda prohlašují, že považují Projekt za dílo, jehož zdárné uskutečnění má celorepublikový 

význam a přínos. Národní koncertní budova Vltavské filharmonie má být hudební obdobou Národního 
divadla – reprezentativní scénou České republiky, jedním ze symbolů její národní identity a součástí 
evropského kulturního prostoru a nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem 
pro svobodnou uměleckou tvorbu. Strany Memoranda si přejí, aby se výstavbu budovy podařilo dokončit 
právě symbolicky ke 150. výročí otevření (znovuotevření) Národního divadla, tedy v rozmezí let 2031 
až 2033. Strany Memoranda prohlašují, že jsou připraveny k úzké a intenzivní vzájemné spolupráci, 
kterou realizace Projektu vyžaduje a podpořit Projekt všemi dostupnými prostředky. Strany Memoranda 
berou na vědomí, že bez toho není možné očekávat úspěšné provedení Projektu. 
 

2. Strany Memoranda sdílejí vizi národní koncertní budovy Vltavské filharmonie nejen jako moderního 
koncertního sálu pro symfonickou hudbu, který dostojí současným vysokým nárokům v tomto odvětví, 
ale také živého a otevřeného multifunkčního kulturního centra, které bude sloužit jak obyvatelům Prahy, 
tak návštěvníkům z různých koutů České republiky i světa. Stavba by měla disponovat vícero sály 
pro hudební produkce z oblasti symfonické i moderní hudby i pro jiné kulturní zážitky (výstavy 
či přednášky), pro koncertní i operní vystoupení, pro velké i komorní akce. Součástí budovy by měly být 
i studiové prostory, zkušebny, šatny a zázemí pro vystupující umělce. Návštěvníkům by Vltavská 
filharmonie měla nabídnout restauraci, kavárnu a informační centrum. V budově by mohlo být možné 
umístit i prostory pro hudební vzdělávání a edukační programy nebo hudební knihovnu. Budova by měla 
splňovat soudobé světové standardy řešení takovéhoto typu staveb včetně důrazu na ochranu 
komplexu jako měkkého cíle. Na návrh nové národní koncertní budovy Vltavské filharmonie bude 
uspořádána velká mezinárodní architektonická soutěž, do které budou pozváni nejvýznamnější 
architekti z celého světa, aby vítězný návrh představoval tak mimořádné řešení, jaké si mimořádný 
projekt národní koncertní budovy zaslouží. 

 

Článek III 

Lokalita pro vznik Vltavské filharmonie  

 
Strany Memoranda podporují respektování doporučení odborné komise působící při Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, která jako nejvhodnější 
území pro národní koncertní budovu vybrala lokalitu na Vltavské v Praze 7 - Holešovicích, a to 
za předpokladu, že umístění národní koncertní budovy do této lokality bude v souladu se závěry 
rozhodovacích procesů v této věci příslušných orgánů. Zásadní výhodou této nyní zanedbané, ale velmi 
perspektivní oblasti je přírodní scenérie řeky Vltavy kombinovaná s výbornou dopravní dostupností metrem, 
tramvají, autem a výhledově i vlakem a lodí. Místo má velký potenciál přirozeně rozšířit centrum Prahy 
a zájem návštěvníků metropole směřovat nejen na památky v historickém centru, ale i do této nové 
moderní čtvrti s unikátními architektonickými stavbami. 
 

Článek IV 

Přínosy Vltavské filharmonie 

 
Strany Memoranda očekávají, že realizace Projektu význačným způsobem podpoří kulturní turismus 
s vysokou mírou přidané hodnoty a přinese významné hospodářské, sociální a environmentální výhody. 
Strany Memoranda berou na vědomí, že podle analýzy využitelnosti by Projekt měl znamenat vytvoření 
celé řady pracovních míst jak pro osoby z umělecké sféry, tak pro pracovníky z jiných, současnou globální 
epidemií postižených odvětví. Realizace Projektu by také měla veřejným rozpočtům, obzvláště rozpočtu 
státnímu, přinést vyšší příjmy a zvýšení hrubé přidané hodnoty. Dále by moderní funkční národní koncertní 
budova měla zásadním způsobem přispět k obohacení kulturního dědictví a identity a zvýšení mezinárodní 
prestiže Prahy i celé České republiky. Konečně by nová koncertní budova měla představovat iniciační bod 
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transformace navazujícího území Bubny-Zátory a nastartovat tak novou dimenzi přirozeného rozvoje 
města. 
 
 

Článek V 

Formy spolupráce stran Memoranda 

 
1. Ministerstvo kultury bere na vědomí, že řízení Projektu bude ponecháno hl. m. Praze, které Projekt 

iniciovalo a zajistilo a hradilo náklady vzniklé v souvislosti s dosavadními kroky učiněnými v rámci 
jeho přípravy. Hl. m. Praha prohlašuje, že je připraveno zapojit Ministerstvo kultury do 
rozhodovacích procesů v rámci Projektu způsobem odpovídajícím charakteru a rozsahu podpory, 
které od Ministerstva kultury obdrží a   bude Ministerstvo kultury průběžně informovat o postupu 
prací na Projektu.  

 
2. Strany Memoranda vnímají, že realizace Projektu s sebou přináší náklady různého druhu, zejména 

výdaje za přípravu analytických podkladů, za přípravu a uskutečnění mezinárodní architektonické 
soutěže, za projekci a inženýring, za přípravu lokality pro výstavbu budovy vč. dopravního řešení, 
za stavební práce a vybavení, za propagaci a konečně provoz budovy po jejím otevření. Projekty 
takového významu jsou obvykle uskutečňovány ve finanční spolupráci územně-samosprávného 
celku, soukromé sféry a příslušné organizační složky státu.  
 

3. Strany Memoranda tak dochází ke vzájemné shodě, že i v případě Projektu by finanční zátěž 
spojená s jeho realizací neměla ležet pouze na hl. m. Praze, nýbrž by měla být rozložena mezi 
všechny benefitující subjekty (tedy hl m. Prahu, jako samosprávný celek, stát reprezentovaný 
Ministerstvem kultury, výkonnou uměleckou sféru prezentovanou hudebními tělesy, soukromou 
sféru a širokou veřejnost). Ministerstvo kultury disponuje celou řadou dotačních titulů, mezi které 
v současné době patří například dotační tituly na podporu projektů profesionálního hudebního 
umění v oblasti klasické hudby včetně kontinuální činnosti stálých profesionálních souborů, na 
ochranu měkkých cílů či na rozvoj a obnovu materiálně technické základy státních kulturních 
zařízení.  

 
4. Strany Memoranda jsou připraveny vést diskuse o konkrétních možnostech využití současných 

i budoucích dotačních titulů Ministerstva kultury pro účely realizace Projektu. 
 

Článek VI 

Veřejná sbírka 

 
1. Strany Memoranda vyslovují svou podporu získání příspěvku na realizaci Projektu prostřednictvím 

veřejné sbírky. Strany Memoranda jsou toho názoru, že institucionalizovaná možnost obyvatel 
České republiky podílet se finančními příspěvky na výstavbě koncertní síně s celonárodním 
významem má velkou symbolickou hodnotu. 
  

2. Strany Memoranda prohlašují, že ve vzájemné koordinaci budou Projekt s celonárodním a 
celostátním významem aktivně popularizovat. Strany Memoranda vyslovují souhlas s tím, že 
organizací veřejné sbírky bude následně pověřeno hl. m. Praha.  

 

Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Strany Memoranda prohlašují, že Memorandum deklaruje jejich společný zájem na realizaci 

Projektu s celonárodním významem - Vltavské filharmonie v úzké spolupráci a že, bude-li to nutné 
k realizaci Projektu, konkrétní podmínky budou na základě aktuálního vývoje zpracovány v 
navazujících dokumentech.  

 
2. Memorandum je sepsáno ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží hl. m. 

Praha a 1 vyhotovení obdrží Ministerstvo kultury.  
 

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu stran Memoranda 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Jedna strana Memoranda může od Memoranda 
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odstoupit v případě, že druhá strana Memoranda nepostupuje v souladu s ním. Memorandum 
pozbývá platnosti také písemnou dohodou stran Memoranda nebo doručením písemného 
oznámení jedné strany Memoranda druhé straně Memoranda, že se Memorandem nehodlá nadále 
řídit. Strany Memoranda výslovně souhlasí s tím, aby Memorandum bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
podmínkách, předmětu, číselné označení a datum podpisu Memoranda. 

 
4. Strany Memoranda prohlašují, že skutečnosti v Memorandu uvedené nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Strany Memoranda výslovně sjednávají, 
že uveřejnění Memoranda v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. 

 
5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření Memoranda bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. … ze dne …  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Praze dne XX. X. XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
___________________  ___________________ 
Hlavní město Praha       Ministerstvo kultury  
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  PhDr. Lubomír Zaorálek 
1. náměstek primátora a ministr kultury 
člen Rady hl. m. Prahy  
pro oblast územního rozvoje a územního plánu 

 

 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1116 
ze dne  17.5.2021 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 897 ze dne 26. 4. 2021 k doplňujícím podkladům k projektu 
koncertní sál hl.m. Prahy - Vltavská filharmonie 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  

usnesení Rady HMP č. 897 ze dne 26. 4. 2021 k doplňujícím podkladům k projektu 
koncertní sál hl.m. Prahy - Vltavská filharmonie tak, že v bodu IV.1.1. se slova "bodu II." 
nahrazují slovy "bodů I. a II." 

 

 
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-40552  
Provede:   
Na vědomí: odborům MHMP  
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