
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/2 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Prague City Tourism a.s. a 
úpravě rozpočtu 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  peněžitý vklad ve výši 45.000.000,- Kč do základního kapitálu společnosti Prague 
City Tourism a.s., IČO: 07312890 se sídlem Praha 5 – Smíchov, Arbesovo nám. 
70/4, PSČ 150 00 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9614  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/2 ze dne 9. 9. 2021

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

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

MHMP - KUC 0096299000234
zapojení přijatých fin. prostředků z vyúčtování ze 

zrušené příspěvkové organizace PIS 
8115 21 0662 -45 000,00

C e l k e m -45 000,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - ROZ 0044245 Úpis akcií Prague City Tourism a.s. 0816 45 000,00

C e l k e m 45 000,00

CELKEM 0,00

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJOdbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
UZ ORJ

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

45 000,00



Důvodová zpráva 

 

Obsahem předkládaného materiálu je návrh na navýšení základního kapitálu akciové 

společnosti Prague City Tourism (dále „Návrh“). Aktuální výše základního kapitálu je 

66.000.000,-  Kč.  

Návrh vychází ze zpracovaného Znaleckého posudku č. 40/13/2021 na stanovení výše 

chybějícího provozního kapitálu při naplňování koncepce příjezdového cestovního 

ruchu v oblasti provozování Staroměstské radnice, Petřínské rozhledny, Bludiště na 

Petříně, Prašné brány, Malostranské mostecké věže, Staroměstské mostecké věže, 

Svatomikulášské městské zvonice a Novomlýnské vodárenské věže tak, aby ve 

veřejném zájmu byly Věže provozovány v běžném rozsahu, tj. v rozsahu, který 

odpovídá roku 2019. (dále jen „Posudek“). Posudek vypracovala společnost VALUE 

ADDED Znalecká s.r.o. Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1. Je uveden v příloze č. 2 k 

důvodové zprávě.  

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/126 ze dne 17.5.2018 došlo 

k založení obchodní společnosti Prague City Tourism a.s. Zastupitelstvo hlavního 

města Prahy schválilo založení obchodní společnosti Prague City Tourism a.s. se 100 

% účastí hl. m. Prahy na základním kapitálu dle § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Cílem a smyslem 

založení obchodní společnosti Prague City Tourism a.s. bylo převzetí funkcionalit 

příspěvkové organizace Pražská informační služba (tzv. transformace). 

 

Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1380 ze dne 24.6.2019 k návrhu postupu 

transformace Pražské informační služby, příspěvkové organizace hl. m. Praha na 

Prague City Tourism a.s. Rada hlavního města Prahy uložila MHMP-KUC MHMP v 

součinnosti s představenstvem Prague City Tourism a.s. učinit veškeré nezbytné kroky 

k realizaci transformace Pražské informační služby, příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy na Prague City Tourism a.s.  

 

Dále pak uložila pověřenému řízením příspěvkové organizace hl. m. Prahy Pražská 

informační služba v součinnosti s představenstvem Prague City Tourism a.s. učinit 

veškeré nezbytné kroky k převodu majetku užívaného Pražskou informační službou a 

její činnosti do Prague City Tourism a.s. To vše k datu 1. 7. 2020. 

 

V období mezi červnem 2019 a 1.7.2020 byla zajištěna komplexní příprava procesu 

transformace. K 1.7.2020 byl pak zajištěn hromadný převod zaměstnanců, mezi 

oběma organizacemi byla převedena smluvní agenda i movitý a nehmotný majetek a 

od tohoto data jsou činnosti původně zajišťované příspěvkovou organizací Pražská 

informační služba zajišťovány a rozvíjeny akciovou společností Prague City Tourism 

a.s. (dále jen Společnost). 

 

Na základě výše uvedených skutečností přijala Rada hlavního města Prahy dne 

14.9.2020 usnesení číslo 1995 k návrhu na organizační opatření související se 



zrušením příspěvkové organizace Pražská informační služba, kterým Rada hlavního 

města Prahy vyslovila souhlas se zrušením příspěvkové organizace Pražská 

informační služba, se sídlem Praha 5, Smíchov, Arbesovo náměstí 70/4, PSČ 150 00, 

IČO: 00064491, ke dni 31. 3. 2021 s tím, že veškerý majetek, práva a závazky, které 

příspěvková organizace k tomuto dni má, přejdou na hlavní město Prahu, jakožto 

zřizovatele a schválila harmonogram prací spojených se zrušením příspěvkové 

organizace Pražská informační služba směřující k 31.3.2021. 

 

Dne 8.3.2021 přijala Rada hlavního města Prahy usnesení číslo 450 k finančnímu 

vypořádání příspěvkové organizace Pražská informační služba za rok 2020, které 

následně dne 18.3.2021 přijalo rovněž Zastupitelstvo hlavního města Prahy pod číslem 

25/73. Na jejich základě pak ke dni 31. 3. 2021 byl převzat hlavním městem Prahou 

veškerý zbývající majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Pražská 

informační služba, která k témuž dni zanikla. 

 

Po vypořádání všech závazků činí kladný disponibilní zůstatek 45 245 758,61 Kč 
(příloha č. 1 k důvodové zprávě) – dopis ROZ Č.j. MHMP 889655/2021). 
 

 
Návrh reaguje na situaci v oblasti cestovního ruchu v letech 2019-2020, pokračující 
negativní vývoj v roce 2021 a obtížně predikovatelnou budoucnost. Výše uvedené 
skutečnosti vyvolávají nutnost finanční stabilizace Společnosti a vytvoření podmínek 
pro její rozvoj. Na aktuální situaci již reagovala Radou hl.m. Prahy schválená úprava 
smluv pachtovních– viz usnesení č. 1834 ze dne 24.8.2020, usnesení č. 2986 ze dne 
21.12.2020 a usnesení č. 727 ze dne 12.4.2021. 
 
Součástí tzv.  transformace Pražské informační služby na Společnost bylo i převzetí 
provozu Věže Staroměstské radnice, Petřínské rozhledny, Zrcadlového bludiště na 
Petříně, Staroměstské mostecké věže, Prašné brány, Svatomikulášské městské 
zvonice, Malostranské mostecké věže a Novomlýnské vodárenské věže, a to formou 
smlouvy pachtovní.  
 
Výše pachtu a ekonomická stránka provozování výše uvedených objektů a v té 
souvislosti i celé Společnosti byly postaveny na znaleckých posudcích vycházejících 
z tržeb a nákladů objektů za roky 2017, 2018 a 2019. 
 
V okamžiku převzetí těchto objektů, tedy k 1.7.2020, resp. k 1.1.2021 byly však 
podmínky provozování objektů zcela odlišné v důsledku nastalé pandemické situace. 
Několik za sebou jdoucích lockdownů provozování zcela znemožnilo a tržby byly 
nulové. V obdobích mezi nimi návštěvnost dosahovala pouze zlomků stavu 
předchozích let, navíc po každém dalším lockdownu se dále významně snižovala. 
 
 
 
V období prvního uvolnění 15. 5. – 11. 10. 2020 dosáhly tržby 10,83% srovnatelného 

období roku 2019. 



V období druhého uvolnění 4.12. - 17. 12. 2020 dosáhly tržby 4,58% srovnatelného 

období roku 2019. 

V období třetího uvolnění 3. 5. – dosud dosahují tržby 1,71% srovnatelného období 

roku 2019. 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že po každém dalším lockdownu významně dále 

klesá návštěvnost, a tedy i výnosnost objektů, které má Společnost propachtovány. 

Dotazy u provozovatelů obdobných objektů (Židovské muzeum, Novoměstská 

radnice), bylo ověřeno, že obdobným způsobem se vyvíjí i jejich návštěvnost a 

výnosnost. 

Výše uvedená čísla jsou odrazem poklesajícího optimismu v souvislosti s COVID 19 

ve společnosti. V létě 2020 ještě panovalo přesvědčení, že od podzimu 2020 se věci 

postupně začnou vracet do normálu a uváděných 10,83% je ze všeho nejvíc odrazem 

skutečnosti, že byly uzavřeny hranice a znemožněno cestování.  

Prosinec 2020 a současný stav jsou svědectvím postupné psychologické proměny 

spotřebitelů, kteří víru v rychlý návrat do původního stavu ztrácejí. Více než rok trvání 

pandemie způsobil zásadní změnu ve spotřebitelském chování potenciálních turistů a 

návštěvníků, která, zdá se, bude dlouhodobá.  

Náklady na provoz objektů jsou při tom v době jejich otevření prakticky identické s lety 

2017– 2019. V době lockdownů jsou samozřejmě nižší, zejména o personální výdaje, 

ale ani v době lockdownů nejde o beznákladový provoz. 

Stávající smluvní konstrukce ve věci pachtu věží, vycházející z usnesení Rady 

hlavního města Prahy č. 727 ze dne 12.4.2021 řeší pachtovné variantně podle výše 

tržeb a vzniklých nákladů na provoz. Nicméně roční výše tržeb a provozních nákladů 

je za běžný rok známa až po roční účetní uzávěrce běžného roku, tedy cca v březnu 

roku následujícího.  

To znamená, že Společnost musí být schopna profinancovat provoz věží ze svého 

provozního kapitálu 15 měsíců (od 1.1. běžného roku do 31.3. roku následujícího) a to 

i za situace, kdy tržby dosahují jen zanedbatelného zlomku stavu roku 2019 (viz výše). 

Společnost tedy zadala Value Added znalecká s.r.o. zpracování znaleckého posudku 

na stanovení výše chybějícího provozního kapitálu při naplňování koncepce 

příjezdového ruchu v oblasti provozování Staroměstské radnice, Petřínské rozhledny, 

Bludiště na Petříně, Prašné brány, Malostranské mostecké věže, Svatomikulášské 

městské zvonice a Novomlýnské vodárenské věže tak, aby ve veřejném zájmu byly 

tyto objekty provozovány v běžném rozsahu, tj. v rozsahu, který odpovídá roku 2019. 

Výše uvedený posudek Value Added znalecká s.r.o. č. 40/13/2021 (příloha č. 2 k 

důvodové zprávě) stanoví výši v této souvislosti chybějícího provozního kapitálu na 

83.586 tis Kč. 

Stávající výše základního kapitálu Společnosti činí 66 mil Kč, z toho však 16 mil Kč je 

nefinanční vklad movitého majetku zbylého po příspěvkové organizaci Pražská 

informační služba, takže finanční objem základního kapitálu je 50 mil Kč. 



Je zřejmé, že pro pokrytí potřeby provozního kapitálu je základní kapitál nedostatečný 

a pokud nebude v této věci učiněno bezodkladně odpovídající opatření, ocitne se 

Společnost v druhé polovině roku 2021 v platební neschopnosti. 

Při hledání způsobu, jak preventovat tento předpokládaný vývoj byly zvažovány různé 

možnosti řešení s cílem nalézt takové, které by zajistily na jedné straně stabilitu 

fungování Společnosti, na druhé jistotu vlastníka, že budou řádně zajišťovány aktivity, 

které jsou náplní práce Společnosti a které vlastník - hl.m. Praha od Společnosti 

požaduje, a že budou vykonávány ekonomicky efektivně a s péčí řádného hospodáře. 

V úvahu byla vzata možnost bankovního provozního úvěru, která se ukázala po 

průzkumu trhu být jako neúměrně drahá a bez převzetí záruk za jeho splacení 

stoprocentním akcionářem nerealizovatelná. Dále byla předmětem úvah změna 

konstrukce smluv pachtovních tak, aby do nich byla zahrnuta možnost záloh ze strany 

propachtovatele, tedy hlavního města Prahy. I tato možnost se však ukázala jako 

neprůchozí a obtížně realizovatelná. Za stávající turbulentní a nepredikovatelné 

situace, jíž je návštěvnost památkových objektů v důsledku pandemické situace 

zásadně ovlivňována, kdy není zřejmé kdy a zda nastanou další vlny COVID, jaká 

budou opatření ze strany státních orgánů a jak na situaci budou reagovat potenciální 

návštěvníci, je v podstatě nemožné adekvátní výši záloh stanovit, což by mohlo 

zapříčinit zbytečnou kumulaci finančních prostředků na účtech Společnosti při 

stanovení vysokých záloh nebo naopak potřebu opakovaně měnit výši záloh, pokud 

by se ukázala jejich výše jako nedostatečná, nebo by muselo dojít k přenastavení 

celého ekonomického konceptu vztahu vlastníka a Společnosti, avšak tím by vlastník 

rezignoval na svůj cíl motivovat Společnost k maximálně efektivnímu využití 

propachtovaného majetku vyjádřeného provázáním pachtovného s tržbami. Ze všech 

zvažovaných možností se tedy jako nejvhodnější nabízí navýšení základního kapitálu. 

Předmětem návrhu je tedy řešení této situace navýšením základního kapitálu 

Společnosti o 45 mil. Kč. 

Jako zdroj finančního krytí tohoto opatření je navrženo použití disponibilního zůstatku 

finančního majetku Pražské informační služby, p.o. Ten činí 45 245 758,61 Kč. 

Na základě projednání s odborem ROZ MHMP bylo dohodnuto, že je možné použít k 

navýšení základního kapitálu Společnosti částku uvedenou v dopise ředitele ROZ 

MHMP Dopis Č. j.: MHMP 889655/2021 ze dne 18.06.2021 (příloha č. 1 k důvodové 

zprávě), neboť pro řešení případných dalších závazků zlikvidované příspěvkové 

organizace PIS je vytvořena na depozitním účtu dostatečná finanční rezerva (ke konci 

července 2021 činila 8,1 mil. Kč). 

Jedná se o prostředky bezprostředně související s tzv. transformací Pražské 

informační služby p.o. na Společnost a zároveň o prostředky, které svojí výší 

v kombinaci se stávajícím základním kapitálem Společnosti umožňují nastalou situaci 

způsobenou dopady pandemie COVID do cash flow Společnosti řešit. 

Navýšení základního kapitálu o výše uvedených 45 mil Kč v kombinaci se stávajícím 

finančním objemem základního kapitálu ve výši 50 mil Kč tak umožňuje pokrýt 

znaleckým posudkem určenou potřebnou výši chybějícího provozního kapitálu 83.586 



tis Kč a vytváří snad i dostatečnou rezervu pro případy dalších lockdownů, které nelze 

vyloučit. 

Navýšení základního kapitálu je možností, jak řešit průběžnou finanční vybavenost 
Společnosti a předejít tak kolapsu cash flow, který v nastalých podmínkách reálně 
hrozí. Vedení Společnosti se zabývalo i jinými možnostmi finanční stabilizace, 
domnívá se však, že pro Společnost i jejího vlastníka je cesta formou navýšení 
základního kapitálu, navíc z prostředků zrušené příspěvkové organizace (tj. bez 
přímého dopadu na rozpočet města), nejbezpečnější.   
 
Z hlediska propachtovatele a stoprocentního akcionáře, tedy hlavního města Prahy je 
navýšení základního kapitálu způsob, jak po té, kdy odezní pandemie a návštěvnost 
památkových objektů se navrátí do původních rozsahů let 2017, 2018 a 2019 si 
zabezpečit příjmy z pachtovného v původně předpokládané roční výši 130.882.316,- 
Kč tak, jak předpokládá Smlouva o spolupráci a pachtu nemovitých věcí č. 
PAC/35/04/010640/2020 ve znění jejího dodatku a zároveň je to způsob, jak nadále 
zajistit provoz propachtovaného majetku, když vzhledem k jeho specifickému 
charakteru lze předpokládat, že za stávající situace poznamenané pandemií by se 
vlastník při hledání jiného pachtýře vystavil značnému riziku, že podmínky nového 
pachtu by byly ekonomicky méně výhodné oproti aktuálnímu smluvnímu vztahu. 
Společnosti nejsou navrhovaným krokem poskytovány investiční zdroje, nýbrž pouze 
posilováno cash flow, které zabezpečí další řádné fungování Společnosti a plnění 
ekonomických cílů vlastníka, když se ukazuje, že při odstínění dopadů pandemie je 
nastavení vztahů mezi vlastníkem a Společností funkční a Společnost je nadále 
ekonomicky životaschopná. 
 
 
 
Příloha č. 1: Dopis Č. j.: MHMP 889655/2021 ze dne 18.06.2021 Informace o 
vyúčtování příspěvkové organizace PIS 
 
Příloha č. 2: Znalecký posudek č. 40/13/2021 na stanovení výše chybějícího 
provozního kapitálu při naplňování koncepce cestovního ruchu v oblasti provozování 
Staroměstské radnice, Petřínské rozhledny, Bludiště na Petříně, Prašné brány, 
Malostranské mostecké věže, Staroměstské mostecké věže, Svatomikulášské 
městské zvonice a Novomlýnské vodárenské věže tak, aby ve veřejném zájmu byly 
věže provozovány v běžném rozsahu, tedy v rozsahu, který odpovídá roku 2019, 
zpracovaný dne 22.6.2021 Value Added Znalecká s.r.o., Opletalova 958/27, 110 00 
Praha 1 
Příloha č. 3: Usnesení Rady hlavního města Prahy 
 



 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102 

1/1 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

 

       
       
 Prague City Tourism a.s. 
 Arbesovo náměstí 70/4 
 15000  Praha 5 

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
      Ing. Ivana Skokanová 
Č. j.: 236 002 489 
MHMP  889655/2021 Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: Datum: 
      18.06.2021 
 
 
Informace o vyúčtování příspěvkové organizace PIS 
 
Vážení,  
 
na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme informaci o finančním vypořádání příspěvkové 
organizace Pražská informační služba. 
 
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/73 ze dne 18. 3. 2021 bylo schváleno 
finanční vypořádání příspěvkové organizace Pražská informační služba. Tímto usnesením byl 
příspěvkové organizaci stanoven odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 53 732 513,90 Kč. 
Z této částky bylo odvedeno na běžný účet hlavního města Prahy 45 245 758,61 Kč. Zbývající 
částka ve výši 8 486 755,30 Kč byla vyčíslena jako pohledávky, pohledávky u FÚ, DPH, daň 
z příjmů právnických osob. Na depozitní účet hlavního města Prahy bylo připsáno dosud 
5 242 829,36 Kč, přičemž stále nejsou uzavřeny všechny platby za zrušenou příspěvkovou 
organizaci. Očekává se vyúčtování energií, nájmů, případně další faktury (neočekávaně již byly 
přijaty dvě). 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v tuto chvíli je disponibilních 45 245 758,61 Kč, které byly 
připsány na základní účet hlavního města Prahy. Objem finančních prostředků, které jsou 
v současné době na depozitním účtu, nelze považovat jako konečný a nedoporučujeme vedení 
hlavního města Prahy s ním kalkulovat k jakémukoliv dalšímu využití.   
 
S pozdravem, 
 
Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
ředitel odboru rozpočtu 
Magistrátu hl. m. Prahy 
podepsáno elektronicky 
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor rozpočtu 
Oddělení financování provozních výdajů 

*MHMPXPG9YZ4Q* 
MHMPXPG9YZ4Q 
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Příloha č. 3 důvodové zprávy 
 

 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2179 
ze dne  6.9.2021 

k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Prague City Tourism a.s., 
úpravě rozpočtu a úpravě celkových nákladů investiční akce 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s peněžitým vkladem ve výši 45.000.000,- Kč do základního kapitálu společnosti 
Prague City Tourism a.s., IČO: 07312890, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Arbesovo 
nám. 70/4, PSČ 150 00 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

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

Termín: 9.9.2021 



 

 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

Termín: 30.09.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-41417  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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