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Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy 

Zpráva o činnosti Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů 

za druhou polovinu roku 2021  

 

Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy byla nově zřízena na 1. zasedání RMČ konané dne 

14. listopadu 2018, číslo usnesení 18/46/2017 a navazuje na činnost Výboru podpory podnikání a EU 

fondů, který byl zřízen na 18. zasedání ZMČ dne 25. 04. 2017, číslo usnesení 18/46/2017.  

Členové komise: Ing. Martin Frélich (předseda), Ing. Kateřina Volínová (místopředseda), Jiří Krátký, Ing. 

Lubomír Brož, MUDr. Michal Bednář, Mgr. Jan Klusoň, Viktor Čahoj 

Hosté:  Simona Chytrová, Bc. Lukáš Herold,  MgA. David Dušek, Mgr. Radim Otépka  

 

Náplň činnosti komise (dle statutu, dle skutečnosti): 

 Vytváří přátelské podnikatelské prostředí a zlepšuje podmínky pro podnikání na Praze 5.  

 Je partnerem organizací sdružujících podnikatele na Praze 5. 

 Iniciuje aktivní kroky k podpoře podnikání na Praze 5. 

 Vytváří podmínky a prostor pro zapojení MČ Praha 5 ke spolupráci a partnerství dalších měst, 

podporuje rozvoj styku s partnerskými městy. 

 Projednává a zabývá se organizací zahraničních návštěv a cest, včetně finančního krytí. 

 Řeší případné další možné vztahy se zahraničními partnery, včetně podnikatelských, kulturních, 

sportovních a jiných aktivit. 

 Má možnost iniciativně předkládat návrhy projektů.  

 V druhé polovině roku 2021 se konaly čtyři zasedání KOPAZu:  12. 8., 2. 9., 21. 10., 25. 11.  
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Hlavní náplní zasedání Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů v druhé polovině roku  

2021: 

 

4. zasedání KOPAZu dne 12. 8. 2021 – per rollam 

 

 Zahraniční vztahy: 

 

 Memorandum s Pistoiou (Itálie)  

 

5. zasedání KOPAZu dne 2. 9. 2021 

 

 Zahraniční vztahy: 

 
 informace o Memorandu s Pistoiou (Itálie) a další plánovaných aktivitách.   

 informace o plánované výstavě ve spolupráci s Velvyslanectvím Litevské 

republiky  "Pod cizím nebem", umístěné před kostelem svatého Václava 

od  15.  -  30. 9. 2021 

 informace o připravovaném projektu "Ludvík Očenášek" rovněž ve spolupráci 

s  Litevským velvyslanectvím.  

 informace o pokračování projektu "Integrace cizinců" 

 odsouhlasila se koncepce zahraničních vztahů ke schválení do RMČ 

 

6. zasedání KOPAZu dne 21. 10. 2021 

   

 Zahraniční vztahy: 

  

 dne 14. 10. 2021 paní starostka a pan radní Dušek přijali pana Richarda Barabáse 

místostarostu Újbudy z partnerského města Budapešť 

 návrh pana V. Čahoje na vhodném prostranství umístit rozcestník partnerských 

měst, stejně jako to mají v Újbudě (Budapešť) 

 členové komise byli pozváni na "Večer portugalských písní", který se konal dne 

25. 10. 2021 v kobce č. 9 na Hořejším nábřeží ve spolupráci s portugalským 

velvyslanectvím 

 projekt "Očenášek" - projekt při příležitosti 150 let výročí od narození vlastence 

a  vynálezce Ludvíka Očenáška. Cíl projektu: rozšířit kompetence žáků pomocí 

vzdělávacích aktivit zaměřených na sedm tematických okruhů, zachycující život 

Ludvíka  Očenáška. 
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 Informace o plánované výstavě v červnu v roce 2022 - slavní "čeští" Rakušené 

ve  spolupráci s Malostranskými hřbitovy a velvyslanectvím Rakouska. V rámci 

speciální venkovní výstavy budou představeni slavní Rakušané českého původu 

nebo narození v Čechách. Další panelová výstava by měla být zaměřena 

na  kulturní dědictví UNESCA (Rakousko),  

 dne 22. 2. 2022 se uskuteční 15. ročník Talentu Prahy 5. Byli pozváni i zahraniční 

účastníci, 

 dne 24. 9. 2021 bylo popsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi 

MČ  Praha 5 a  Pistoiou 

 

 Podpora podnikání:  

 informace od pana místostarosty Brože ohledně dalších úprav v ulici Lidická. 

Na  jaře budou na sloupy umístěny květináče s květinami 

 informace od pana radního Duška o plánovaném projektu "Adopce parků". 

Projekt je zaměřen na čištění parků, kdysi firma "adoptuje" park a vyčistí ho.  

 

7. zasedání KOPAZu dne 25. 11. 2021 

 

 Návrh rozpočtu pro oblast podpory podnikání a zahraničních vztahů na rok 2022 

 

 Zahraniční vztahy: 

 projekt „Ludvík Očenášek“ - zahájení projektu dne 29. 11. 2021 před 
Velvyslanectvím Litevské republiky 

 Talent Prahy 5 a další 

 

 Podpora podnikání 

 informace o plánované akci PowerHUBu, která se bude konat 
dne  9.  12.  2021, kde budou prezentovány aktivity společnosti PowerHUB, 
EIT Urban mobility a spolupracujících Českých a  Evropských startupů. 
Proběhla diskuze nad opatřeními týkajících se nouzového stavu, který 
začne platit od 26. 11. 2021 a jeho dopadu na podnikatelskou činnost.  
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Rok 2021 2021 2021 2021 

Číslo zasedání  4. 5. 6. 7. 

Datum zasedání 12. 8.  2. 9.   21. 10.  25. 11.  

Členové komise        

Ing. Martin Frélich A A A A 

Ing. Kateřina Volínová A A A A 

Ing. Lubomír Brož  A N A A 

MUDr. Michal Bednář A A A A 

Viktor Čahoj A N A A 

Jiří Krátký  A A A A 

Mgr. Jan Klusoň A A A A 

celkem 7 5 7 7 

 

 

  


