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 36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 12. 4. 2010 
od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

 

  Dle prezence bylo přítomno: 

63  členů Zastupitelstva hl. m. Prahy 
19  zástupců městských částí hl. m. Prahy 
27  ředitel, zástupců ředitele a ředitelů odborů MHMP 
  5  ředitelů organizací 
  3  poslanci PS PČR 
  8  zástupců tisku 
  1  host 

 
CELKEM přítomných:  126 osob 
 
 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP NEOMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP 

Petr Kužel RNDr. Lubomír Habrnal 

Mgr. Markéta Reedová Ing. Eva Tylová 

Ing. Marcel Rückl  

RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. 

RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 

 
 
 
Před zahájením 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy primátor požádal přítomné, aby 

povstali a uctili minutou ticha památku tragicky zesnulého polského prezidenta Lecha Kaczyńského a 
dalších obětí sobotního leteckého neštěstí. 

 
 
 
36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 10,16 hodin.  

    
Úvodem předsedající primátor hl. m. Prahy konstatoval a omluvil se, že toto jednání zastupitelstva bylo 
svoláno v naprosto mimořádném režimu z důvodu úterního jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, která měla zařadit na projednání Poslaneckou sněmovnou do třetího čtení návrh zákona číslo 
202/1990 Sb. v komplexním pozměňovacím návrhu a sněmovním tisku 971, v pozměňovacím návrhu 
rozpočtového výboru ve sněmovním tisku 971/3 - návrh poslaneckého tisku, kterým se řeší 
problematika hazardu na území ČR a v obcích ČR. 
 Uvedl, že toto zasedání bylo svoláno v mimořádném režimu v pátek, bez dodržení sedmidenní 
lhůty s ohledem na skutečnost, že zasedání Poslanecké sněmovny začíná v úterý 13. 4. 2010, a že 
s velkou pravděpodobností se o tomto návrhu zákona bude hlasovat tento týden. Konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva bylo svoláno dne 9. 4. podle § 60, odst. 1, zákona 131 o hl. m. Praze.  



Dále uvedl, že tento paragraf stanoví, že Magistrát hl. m. Prahy informuje občany hl. m. Prahy o místě, 
době a navrženém programu jednání na úřední desce nejméně 7 dní před jeho konáním. Konstatoval, 
že stanovená lhůta má pořádkový charakter a s jejím nedodržením nejsou spojeny žádné přímé právní 
důsledky. Dále předsedající primátor hl. m. Prahy uvedl, že důvody nedodržení této lhůty je nutné 
hodnotit s ohledem na výše řečené, ale i na závažnost a předmět jednání, na čas, ve kterém je nutno 
úkon učinit, aby měl reálné uplatnění vzhledem k termínu projednávání návrhu příslušného zákona 
v Poslanecké sněmovně, ale i při vědomí, že veřejnost informována byla, byť ve zkrácené lhůtě.  
  

Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy 
schopno se usnášet. 

Dále předsedající primátor hl. m. Prahy konstatoval, že se průběh tohoto jednání přenáší na 
internetové stránky www.magistrat.praha-město.cz a www.praha.eu. 
 
 

Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Jan Svátek a JUDr. František Hoffman. 
 
 
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                                 
 
předseda:  Alena Samková 
členové:    Mgr. Tomáš Chalupa 
                 Ing. František Stádník 
                 Mgr. Hana Halová 
                 RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
                 Bohumil Zoufalík 
                 Ing. Viktor Pázler 
                       
tajemnicí výboru:    JUDr. Lenka Danielisová, 
                               ředitelka odboru LEG MHMP 
 
PRO: 41 PROTI:  0 ZDR. 0 

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 
 
V diskusi o programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: 
předseda finančního výboru ZHMP, Kolínská, Žďárský, Kotvová. Reagoval primátor hl. m. Prahy.  
Vodrážka, Březina, Chalupa, předseda výboru infrastruktury ZHMP, náměstek primátora Blažek. 
Po ukončení diskuse předsedající primátor hl. m. Prahy požádal ředitelku LEG MHMP o konečné 
vyjádření k výhradě, zda svolání tohoto zasedání ZHMP je v souladu či v rozporu se zákonem.  
 
 
Hlasování o celém programu jednání 
PRO: 39 PROTI:  0 ZDR.  4 

Bylo přijato. 
 

S programem jednání byl vysloven souhlas. 



 
Řízení schůze převzal náměstek primátora Klega. 
    1.              primátor hl. m. Prahy 

náměstek primátora Blažek 
 

K problematice novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, která je formulována v komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru 
PS PČR, předloženém k projednání v PS PČR, předloženém k projednání v PS PČR pod číslem 
sněmovního tisku 971/3 

  TISK:        Z – 463 
 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                            PRO:  46          PROTI:  0         ZDRŽEL SE:  0         
 
 
   PŘIJATO                                                                                USNESENÍ  ČÍSLO:  36/01 
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy a náměstek primátora Blažek.  
Se svým diskusním příspěvkem vystoupila starostka MČ Praha 2 Bc. Jana Černochová.  
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Březina, Slezák, předseda výboru infrastruktury ZHMP, 
předseda finančního výboru ZHMP, poslanec PS PČR Ing. Jan Bürgermeister, dále vystoupili členové 
ZHMP: Ludvík, Chalupa, Mlejnský, Samková, Hodek, předseda kontrolního výboru ZHMP, Semelová, 
náměstek primátora Blažek, Žďárský, Macek, Froněk. 
 
Závěrečné slovo přednesl primátor hl. m. Prahy a náměstek primátora Blažek, kteří reagovali na 
příspěvky z diskuse.  
 
člen ZHMP Slezák (za klub ČSSD) – technická – upozornil, že klub ČSSD nebude pro tento tisk 
hlasovat 
 
Doplňující návrh členky ZHMP Semelové  - původní text usnesení doplnit o nový text ve znění: 
 „ZHMP IV. žádá PS PČR o přijetí novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, v původní podobě předložené ve sněmovním tisku č. 971 s tím, že v  
§ 50 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: 
„(5) Vydá-li obec obecně závaznou vyhlášku podle odst. 4, povolení k provozování loterií a jiných 
podobných her vydaná přede dnem účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti podle podmínek 
stanovených dřívějšími předpisy, nejdéle však po dobu šesti měsíců ode dne účinnosti vyhlášky. 
Povolení k provozování loterií a jiných podobných her, která jsou v rozporu s vyhláškou obce podle 
odst. 4, pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené ve větě první“. 
 
 
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas. 
 
 
 
 
 
 
         



 
   2.             
                

 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP  
 

Přehled interpelací je v samostatné příloze tohoto zápisu. 
 
 
 
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
Přijaté usnesení ZHMP č. 36/1 je součástí tohoto zápisu. 
 
 
Náměstek primátora Klega poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání v 13,00 hodin. 
 

 
 
 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
  
 
                                                                                                       Ing. Jan  S v á t e k 
 
 
                                                                                                       JUDr. František  H o f f m a n 
 
 
 
Zapsala:  Jana Soběslavská 


