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Z Á P I S 

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   
které se konalo dne 23. března 2017 

od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  
  

 

 Dle prezence bylo přítomno: 

61 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PS PČR) 
                                      13 zástupců městských částí hl. m. Prahy 

                                        26 ředitelů a zástupců odborů MHMP  
                                                     9 ředitelů organizací 

             20 zástupců tisku 
               2 poslanci PS PČR (z toho současně i 2 členové ZHMP) 

                  2 hosté 
 
CELKEM přítomných: 131 osob 
 
 
 

 
OMLUVENI: 

 
Ing. Jiří Hrabák 
 

 
JUDr. Monika Krobová Hášová 
 

 
Ing. Jiří Nouza 
 

 
Mgr. Petr Prchal 
 

 
Jan Slezák – na začátek jednání 
 

 
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová – na začátek jednání 
 

 
Bc. Libor Hadrava  - na část jednání 
 

          
 
        2. mimořádné zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájila primátorka hl. m. Prahy v 9.04 
hodin.   
 

   Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy 
schopno se usnášet. 
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        Předsedající primátorka hl. m. Prahy konstatovala, že zasedání bylo svoláno v souladu 
s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a to na základě požadavku 30 členů Zastupitelstva HMP a byli na něj 
pozváni všichni členové Zastupitelstva hl. m. Prahy. Primátorka hl. m. Prahy připomněla, že průběh 
tohoto jednání je v přímém přenosu přenášen na internetové adrese www.praha.eu. 

 
          Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Jarmila Bendová a Petr Šimůnek. 
                
Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda: Ing. Ondřej Prokop 
členové:    Mgr. Daniel Štěpán 
                 Mgr. Jan Čižinský 
                 Ing. Ondřej Martan 
                 Ing. Pavel Richter 
                 Petr Šimůnek 
                 Adam Zábranský 
                 Ing. Eva Vorlíčková 
                 JUDr. Tomáš Havel, ředitel odboru LEG MHMP 
 
tajemník výboru: Mgr. Adrián Radošínský – vedoucí oddělení LEG MHMP 
 

PRO:   53    PROTI:  0 ZDR. 0 

Bylo přijato. 
 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 
 

         Předsedající primátorka hl. m. Prahy doporučila, a to vzhledem k tomu, že řádné jednání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy je svoláno na čtvrtek 30. 3. 2017, aby pro toto jednání byla přijata ad hoc 
změna Jednacího řádu ZHMP, která spočívala v tom, že se v rámci tohoto 2. mimořádného jednání 
ZHMP standardní body jednání ZHMP, zařazené v pevných časech se začátkem v 12.30 hodin 
nebudou konat. Jednalo se o bod „ Návrhy, připomínky a podněty občanů hl. m. Prahy“ a bod 
„Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“. 
          

Následně vystoupil radní Wolf, který požádal primátorku hl. m. Prahy o vyhlášení minuty ticha za 
zemřelou ředitelku Divadla Spejbla a Hurvínka Helenu Štáchovou, za zemřelého spisovatele a 
chartistu a jednoho z prvních signatářů Charty 77 Alexandra Klimenta a za zemřelého kardinála 
Miloslava Vlka, emeritního arcibiskupa pražského a primase českého. Primátorka hl. m. Prahy poté 
požádala o uctění památky zemřelých minutou ticha. 
 
člen ZHMP Michálek – technická – vyjádřil se k navrhované ad hoc změně Jednacího řádu. Na jeho 
vystoupení reagoval ředitel odboru legislativního a právního MHMP JUDr. Tomáš Havel.  
Poté vystoupil ještě k navrhované ad hoc změně Jednacího řádu člen ZHMP Ferjenčík. 
 
 
 
 
 
 

http://www.praha.eu/
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Hlasování o navržené ad hoc změně Jednacího řádu – vypustit pro toto jednání ZHMP body 
v pevných časech se začátkem od 12.30 hodin – tj. bod „ Návrhy, připomínky a podněty občanů hl. 
m. Prahy“ a bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ 

PRO:   29    PROTI:  9 ZDR. 7 

Nebylo přijato. 
 
 
         Primátorka hl. m. Prahy uvedla k problematice stanovení programu tohoto jednání 
Zastupitelstva stručné vysvětlení a konstatovala, že žádost jedné třetiny všech členů Zastupitelstva 
na svolání Zastupitelstva musí podle zákona o hl. m. Praze obsahovat předmět jednání a dále 
uvedla, že tato skutečnost je právně chápána jako věcné zdůvodnění takovéto žádosti, resp. jako 
podnět pro Radu HMP, který Rada při stanovení programu jednání Zastupitelstva může, ale nemusí 
vzít v potaz. Dále sdělila, že také ustanovení zákona týkající se svolání Zastupitelstva na základě 
žádosti členů Zastupitelstva a ustanovení o stanovení návrhu programu jsou v zákoně jasně 
oddělena. Dále konstatovala, že znění platné zákonné úpravy řešící stanovení návrhu programu 
zasedání Zastupitelstva nerozlišuje, zda se jedná o běžné svolání Zastupitelstva primátorem v rámci 
jeho kompetencí, kdy zasedání svolává dle potřeby, či zda se jedná o svolání Zastupitelstva 
primátorem na základě žádosti nejméně jedné třetiny všech jeho členů. Primátorka hl. m. Prahy dále 
sdělila, že návrh programu ve všech případech stanoví a Zastupitelstvu HMP ke schválení předkládá 
Rada HMP, která není přitom vázána předmětem jednání uvedeným v žádosti o svolání 
Zastupitelstva HMP. Pro úplně vysvětlení této problematiky primátorka hl. m. Prahy uvedla, že vše, 
co již k otázce návrhu programu uvedla, se samozřejmě nedotýká práva členů Zastupitelstva 
podávat v průběhu jednání vlastní návrhy na zařazení bodů do programu jednání tohoto 
Zastupitelstva. Primátorka hl. m. Prahy poté sdělila, že zákon výslovně v ustanovení § 64 odst. 2 
zákona stanoví, že o návrhu bodů programu, které jsou předneseny v průběhu Zastupitelstva, 
rozhodne Zastupitelstvo, a to jako vždy většinovým hlasováním. 
        Primátorka hl. m. Prahy dále informovala, že Rada HMP pro toto 2. mimořádné jednání 
Zastupitelstva stanovila na svém jednání dne 16. března návrh programu tak, jak byl členům ZHMP 
rozeslán. Dále uvedla, že Rada HMP sice formulovala název návrhu bodu jednání poněkud obecněji, 
než byl formulován předmět jednání v žádosti o svolání mimořádného jednání, avšak svým meritem 
odpovídal návrh Rady HMP předmětu jednání tak, jak ho požadovali zastupitelé hlavního města 
Prahy, kteří podepsali žádost o svolání mimořádného jednání Zastupitelstva HMP. Toto akceptoval i 
klub členů ZHMP TOP 09, který zpracoval tisk Z – 5205 s názvem „Obsazování řídících, kontrolních 
a dalších vedoucích míst v subjektech spadajících do organizační struktury hl. m. Prahy“, jenž byl 
členům ZHMP v úterý 21. 3. rozeslán mailem. 
 
V průběhu probíhající diskuse převzala řízení schůze náměstkyně primátorky Kislingerová, poté 
převzal řízení schůze náměstek primátorky Dolínek. 
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Hrůza, Udženija, Bellu, 
Semelová, Zábranský, Profant, Ferjenčík, Michálek, Humplík, Martan, předsedkyně výboru 
kontrolního ZHMP Janderová, Hujová, Dlouhý, předseda výboru pro dopravu ZHMP Stropnický, 
náměstkyně primátorky Kolínská, radní Plamínková, předseda výboru pro zdravotnictví a bydlení 
ZHMP Růžička, Jílek, Švarc, Svoboda, Kubišta, Richter, radní Grabein Procházka, Novotný V. 
 
členka ZHMP Udženija – technická – reagovala na diskusní příspěvek radní Plamínkové ve věci 
obsazení dozorčích rad a orgánů a rozesílaný e-mail ve věci obsazení pozice ředitele OTV MHMP a 
ředitele OUP MHMP 
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člen ZHMP Michálek – technická – k prodloužení časového limitu pro radní Plamínkovou a 
k podpoře koalice na zařazení navržených bodů na program jednání tohoto mimořádného ZHMP 
 
členka ZHMP Udženija – technická – reagovala na diskusní příspěvek předsedy výboru pro dopravu 
ZHMP Stropnického 
 
člen ZHMP Jílek – technická – k diskusnímu příspěvku radní Plamínkové. Technickou na vystoupení 
radní Plamínkové reagovala ještě členka ZHMP Udženija.  
 
člen ZHMP Svoboda – technická – k diskusnímu příspěvku předsedy výboru pro dopravu ZHMP 
Stropnického. Na tento diskusní příspěvek reagovala také členka ZHMP Udženija. 
 
členka ZHMP Udženija – technická – reagovala na diskusní příspěvek náměstkyně primátorky 
Kolínské 
 
Po ukončení diskuse požádal předseda klubu TOP 09 a nezávislých Novotný a předsedkyně klubu 
ODS Udženija o přestávku na jednání klubů. 
 
Přestávka 10.40 – 11.50 hodin 
 
Po ukončení přestávky náměstek primátorky Dolínek, který řídil jednání, předal slovo předsedovi 
návrhového výboru, který postupně přednesl jednotlivé návrhy, které mu byly předány. 
 
člen ZHMP Novotný V. – technická – k počtu přítomných členů ZHMP v jednacím sále před 
hlasováním o návrzích. Reagoval člen ZHMP Michálek. Na přednesené příspěvky reagoval 
náměstek primátorky Dolínek. 
 

 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného V. – zařadit bod „Hlasování o důvěře radní Plamínkové“ 
jako bod poř. č. 1 

PRO:   23  PROTI:   3 ZDR.  7 

Nebylo přijato. 
 
 
člen ZHMP Jílek – technická – k řízení schůze. Na jeho vystoupení reagoval předsedající náměstek 
primátorky Dolínek. 
 
 
členka ZHMP Hujová – k proběhlému hlasování radní Plamínkové. Reagoval předsedající náměstek 
primátorky Dolínek. Poté reagovala ještě radní Plamínková. Předsedající náměstek primátorky 
Dolínek poté informoval, že hlasování radní Plamínkové bylo dle hlasovacího zařízení „nehlasovala“. 
 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka za klub Pirátů (k návrhu se připojil člen ZHMP Bellu) – 
zařadit bod „Informace o situaci v Technické správě komunikací HMP“ jako bod poř. č. 2 

PRO:  28  PROTI:  0  ZDR.  0 

Nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Michálka za klub Pirátů – zařadit na konec bod „Odvolání Rady 
HMP kvůli neprůhlednému či korupčnímu obsazování dozorčích rad a představenstev městských 
firem, jakož i některých úřednických míst“ 

PRO:  28  PROTI:  8  ZDR.  0 

Nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Hujové – zařadit bod „Výzva Radě HMP, aby tak, jak podporuje 
rozvoj MČ Slivenec starostky Jany Plamínkové, podporovala i ostatní městské části a výzva radní 
Janě Plamínkové, aby při svých rozhodováních nediskriminovala městské části, k jejímž starostům 
nechová osobní sympatie“ 

PRO:   23  PROTI:   2 ZDR.  7 

Nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Bellu – zařadit bod „Odvolání náměstkyně Petry Kolínské“ jako bod 
poř. č. 2 

PRO:  23  PROTI:  12  ZDR.  5 

Nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Zábranského – zařadit bod „K zásadám pro obsazování míst 
v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy“ jako bod poř. č. 2 

PRO:  28  PROTI:  1  ZDR.  4 

Nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o návrhu členky ZHMP Udženija – zařadit bod „Odvolání radní Plamínkové“ jako bod poř. 
č. 1 

PRO:   25  PROTI:   8 ZDR.  4 

Nebylo přijato. 
 
 
Hlasování o celém návrhu programu jednání 

PRO: 28 PROTI:  0 ZDR.  4 

Nebylo přijato. 
 
 

S programem jednání nebyl vysloven souhlas. 
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto                 
2. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
 
          Náměstek primátorky Dolínek konstatoval, že součástí návrhu programu tohoto                       
2. mimořádného jednání ZHMP nebyly standardní body jednání ZHMP, zařazené v pevných časech 
se začátkem v 12.30 hodin, a to konkrétně bod „ Návrhy, připomínky a podněty občanů hl. m. Prahy“ 
a bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ a uvedl, že toto jednání považuje za ukončené, a 
to i na základě konzultace s odborem LEG MHMP.  
 
         Náměstek primátorky Dolínek jednání zakončil v 12.02 hodin. 
 
 

 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                      
 
 

Ing. Jarmila  B e n d o v á 
 

 
 
 

Petr  Š i m ů n e k 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
Zapsala:  Bc. Jana Soběslavská 
 
 
 
 
 
 
 


