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Přítomní členové výboru:  Mgr. Petra Kolínská, Bc. Libor Hadrava, Mgr. Lukáš Manhart,                  

Ing. Mgr. Irena Ropková, Ing. Jarmila Bendová, JUDr. Vladislava Veselá, Ing. Eva Vorlíčková, 

Adam Zábranský; tajemník výboru JUDr. Richard Mařík 

 

Omluvení členové výboru:  Ing. Alexandra Udženija, 

Hosté: dle prezenční listiny/připojena k originálu zápisu/ 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení zápisu z  4. jednání výboru; schválení programu, určení ověřovatele 

zápisu 

2. k návrhu záměru novelizace obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy, o 

omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku                              

v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně 

přístupných místech  

3. Problematika nákupu systému právních informací Codexis 

4. Projednání způsobu dopracování Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období 2015-

2018  

5. Návrhy změn v Jednacím řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy a v Jednacím řádu výborů 

Zastupitelstva hl. m. Prahy  

6. Současná situace s kartou OPENCARD včetně informace o přijatých, resp. 

připravovaných řešeních  

7. Postup přípravy novelizace obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, 

("loterijní vyhláška“)  

8. Problematika konkrétních činností v oblasti IT včetně SW vybavení, které nemá hl. m. 

Praha smluvně ošetřeno  

9. Uzavřené jednání výboru – k volbě přísedících Městského soudu v Praze  

projednání konkrétních kandidátů na přísedící Městského soudu v Praze 

10. K vyhrazení si rozhodování o majetkoprávních úkonech Zastupitelstvem hl. m. Prahy 

11. Různé, závěr 

 

ad 1/ Zahájení, schválení programu a určení ověřovatele 

Jednání výboru zahájila předsedkyně výboru Mgr. Petra Kolínská, která požádala o schválení 

zápisu a určila člena výboru – zastupitele  L. Hadravu ověřovatelem zápisu.  

Zápis z minulého jednání byl schválen v poměru 7 pro, 0 proti, zdržení 1 
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Primátorka hl. m. Prahy a člen výboru Adam Zábranský navrhli rozšířit program o dva návrhy 

k projednání, které by byly zařazeny jako body 3 a 10 schváleného programu.  Z organizačních 

důvodů došlo k přesunutí některých bodů programu, který byl následně schválen v podobě 

uvedené na začátku tohoto zápisu, to v poměru 7 pro, 0 proti, zdržení 0              

Mgr. P. Kolínská upozornila na to, že v bodě 5 bude jednáno pouze o návrzích na změnu  

Jednacího řádu výborů ZHMP . Návrhy na změny Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy se 

bude výbor zabývat v červnu.  

 

ad 2/ k návrhu záměru novelizace obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy,                           

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku                              

v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných 

místech  

Úvodní slovo přednesla ředitelka odboru ZIO MHMP JUDr. Eva Novaková. Zdůraznila, 

že se jedná o záměr novelizace vyhlášky, který teprve půjde do připomínkového řízení. 

V rámci diskuse, které se zúčastnili členové výboru Manhart, Zábranský, Veselá, Kolínská, 

primátorka Krnáčová a občan Kuchta byly řešeny vybrané otázky záměru, především 

problematika rozdělení Prahy na pravý a levý břeh při stanovení času produkcí, velikost záboru 

pro jednotlivé vystupující a způsob regulace hlukové zátěže související s vystoupeními. 

Konstatováno bylo, že znění záměru představuje kompromis mezi zájmy a požadavky umělců a 

dalších dotčených subjektů.  

Mgr. P. Kolínská navrhla usnesení výboru ve znění, že výbor souhlasí s návrhem záměru 

novelizace obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy. 

Pro 6, proti 0, zdržení 2 

Usnesení výboru č. 5/1: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP  

souhlasí  

s návrhem záměru novelizace obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy,                           

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku                              

v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných 

místech  

 

 

ad 3/ problematika nákupu systému právních informací Codexis 

 

Úvodní slovo přednesla primátorka hl. m. Prahy A. Krnáčová. Zaměřila se na otázky související 

s nákupem uvedeného systému právních informací o jejichž vysvětlení požádala člena výboru a 

bývalého radního s kompetencí pro oblast legislativy L. Manharta. Otázky se týkaly způsobu 
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zadání této veřejné zakázky a zdůvodnění potřebnosti nákupu druhého systému právních 

informací v době kdy má hl. m. Praha zaplaceny dostatečný počet licencí na systém ASPI. 

L. Manhart vysvětli rozdíly mezi oběma systémy s tím, že nákup druhého systému Codexis byl 

podpořen výsledky zkušebního provozu především v rámci odboru LEG MHMP. Primátorka 

požádal zástupce odboru LEG MHMP M. Jordána o předání vyhodnocení tohoto zkušebního 

provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu – resp. analýza potřebnosti Codexisu však není 

k dispozici. 

Mgr. P. Kolínská navrhla usnesení výboru ve znění, že výbor bere na vědomí informace 

primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a člena výboru L. Manharta ohledně nákupu 

systému právních informací Codexis. 

Pro 6, proti 0, zdržení 0 (2členové výboru nehlasovali) 

Usnesení výboru č. 5/2: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP  

bere na vědomí  

informace primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a člena výboru L. Manharta ohledně 

nákupu systému právních informací Codexis. 

 

ad 4/ Projednání způsobu dopracování Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období 2015-

2018  

Úvodní slovo přednesla předsedkyně výboru Mgr. Petra Kolínská. V rámci něho upozornila na 

důvodovou zprávu k tisku R-17729 – usnesení Rady HMP č. 990 ze dne 5.5.2015, ve kterém je 

postup zpracování Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období 2015-2018 podrobně popsán. 

Současně vyzvala členy výboru k zapojení do pracovní skupiny zřízené za tímto účelem s tím, 

že práce a činnost uvedené pracovní skupiny by měly být ukončeny v září t.r. K činnosti této 

pracovní skupiny se přihlásili členky a člen výboru: Kolínská, Bendová, Ropková, Veselá a 

Zábranský. Svoji účast přislíbila též primátorka hl. m. Prahy A. Krnáčová. 

 

 

Usnesení výboru č. 5/3: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP  

bere na vědomí  

způsob dopracování Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období 2015-2018  

Pro 7, proti 0, zdržení 1  
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ad 5/  Návrhy změn v Jednacím řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy a v Jednacím řádu výborů 

Zastupitelstva hl. m. Prahy  

S doručenými návrhy seznámil výbor na základě podkladového materiálu tajemník výboru. 

Opakovaně upozornil, že dnes je jednáno pouze o návrzích na změnu  Jednacího řádu výborů 

ZHMP . Návrhy na změny Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy se bude výbor zabývat 

v červnu.  

V rámci diskuse, do které se zapojili všichni přítomní členové výboru, byly řešeny především 

dva body předloženého návrhu, a to doplnění čl. 4 odst. 5 – omezení diskusní doby                             

a čl. 5 odst. 2 – jmenovité hlasování členů výboru uváděné do zápisu. V diskusi se projevily 

značně odlišné názory na tyto dvě  změny, O každé této změně se hlasovalo zvlášť a ani jedna 

nebyla schválena. Navrhované doplnění čl. 4 odst. 5  -  pro 5, proti 3, zdržení 0.   Navržené 

doplnění  čl. 5 odst. 2 -  pro 4, proti 1, zdržení 3.  Na závěr bylo hlasováno o návrhu jako celku, 

již bez neschválených doplnění.  

Pro 5, proti 1, zdržení 1  

Usnesení výboru č. 5/4: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP  

doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit 

novelizaci Jednacího řádu výborů ZHMP ve znění návrhu s vypuštěním doplnění čl. 4 odst. 5 

a čl. 5 odst. 2 

ad 6/ Současná situace s kartou OPENCARD včetně informace o přijatých, resp. 

připravovaných řešeních  

 

Úvodní slovo k písemně předloženému materiálu přednesla primátorka hl. m. Prahy A. 

Krnáčová. Zaměřila se na otázky související se sporem s firmou EMS a na další možnosti 

postupu hl. m. Prahy, které by měly co nejvíce vyjít vstříc obyvatelům města a dalším 

cestujícím MHD. Předsedkyně výboru Mgr. Petra Kolínská seznámila výbor se složením 

vyjednávací skupiny za hl. m. Prahu. Členka výboru E. Vorlíčková upozornila na skutečnost,   

že závěry auditu, provedeného firmou Nexia z roku 2009 nebyly tehdejší politickou 

reprezentací vzaty na vědomí a nebyly učiněny žádné kroky, které by směřovaly k lepšímu 

postavení města ve vztahu k firmě EMS v budoucnu, pouze se dále prohlubovala závislost na 

této firmě. Současně si E. Vorlíčková vyžádala informaci k výsledkům sporu DP,a.s.                             

s uvedenou firmou. Současně požádala o předání výsledků auditu, který v DP,a.s. provedla 

firma NEXIA-AP, a.s. Primátorka hl. m. Prahy A. Krnáčová přislíbila předání výsledků auditu 

do 14 dnů. 

 

 



5 

 

 

Usnesení výboru č. 5/5: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP  

bere na vědomí informaci o současné situaci s kartou OPENCARD včetně informace                         

o přijatých, resp. připravovaných řešeních  

Pro 5, proti 0, zdržení 2  

 

ad 7/ Postup přípravy novelizace obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, 

("loterijní vyhláška“)  

 

Úvodní slovo k písemně předloženému materiálu, který přehledně shrnuje připomínky MČ,  

přednesla ředitelka odboru DPC MHMP JUDr. Soňa Thuriová. Členům výboru byl rozdán též 

zápis z jednání komise Rady HMP pro oblast regulace loterií a jiných podobných her na území 

hl. m. Prahy ze dne 4.5.2015. V diskusi, do které se zapojila většina přítomných členů výboru a 

primátorka hl. m. Prahy A. Krnáčová, byl rozebírán původní záměr novely předmětné vyhlášky 

v souvislosti s doručenými připomínkami MČ a přístup koaličních stran k možným variantám 

omezení hazardních her v Praze. Primátorka hl. m. Prahy A. Krnáčová zdůraznila, že ke 

konečnému cíli – nulové toleranci, je možné dospět pouze postupnými kroky, kdy celý proces 

je třeba již zahájit a připravovaný návrh je jedním z prvních kroků. Člen ZHMP J. Michálek se 

dotazoval na potřebu notifikace právních předpisů v oblasti hazardu u EK. Uvedenou 

problematiku ověří odbor LEG a bude informovat předsedkyni výboru. Členové výboru 

vyjadřovali rozdílné názory na reálnost cílů současné reprezentace hl. m. Prahy v oblasti 

regulace hazardu.  

 

Usnesení výboru č. 5/6: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP  

bere na vědomí  

postup přípravy novelizace obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, ("loterijní 

vyhláška“)  

 

Pro 5, proti 0, zdržení 2  
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ad 8/   Problematika konkrétních činností v oblasti IT včetně SW vybavení, které nemá hl. m. 

Praha smluvně ošetřeno 

 

Úvodní slovo k písemně předloženému materiálu, ve kterém jsou zachyceny konkrétní řešené 

aplikace a problémy v oblasti IT  přednesl ředitel odboru INF MHMP ing. Pavel Mánek. 

Činnost komise Rady HMP pro ICT představil předseda komise Ing. Ondřej Felix, CSc. Členové 

výboru se v diskusi dotazovali na problematiku některých SW podrobněji, např. na na implementaci SW 

Proxio na úřady MČ, které projevily o uvedené aplikace zájem. Členka výboru E. Vorlíčková 

upozornila, že minulá Rada HMP připravila 20-30 zadávacích řízení v oblasti IT, které by se daly, a to i 

při částečné změně koncepce IT na MHMP, využít, a tím urychlit zajištění SW a HW v oblastech, kde se 

HMP dostává do časových problémů.  

 

Informace vzaty přítomnými členy výboru na vědomí bez usnesení. 

 

 

Ad 9/ Uzavřené jednání výboru – k volbě přísedících Městského soudu v Praze  

projednání konkrétních kandidátů na přísedící Městského soudu v Praze 

 

Vlastnímu jednání a hlasování o přísedících, které se konalo s vyloučením veřejnosti, 

předcházelo úvodní slovo ředitelky odboru ZIV MHMP  JUDr. E. Novakové. Všichni 

předkládaní kandidáti byli schváleni doporučeni městským soudem. V diskusi členové výboru 

řešili podrobně v obecné rovině předpoklady, které by navržení kandidáti měli mít. Na základě 

shody v uvedených záležitostech, bylo výborem odsouhlaseno jmenovité hlasování o 

kandidátech, kteří nesplňují některá z kritérií stanovených na základě diskuse. Takto bylo 

hlasováno o sedmi kandidátech, z nichž čtyři kandidáty výbor k volbě Zastupitelstvem hl. m. 

Prahy nedoporučil. Na závěr bylo hlasováno o návrhu jako celku. 

Usnesení výboru č. 5/7: 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP  

doporučuje   

Radě hlavního města Prahy a Zastupitelstvu hlavního města Prahy zvolení  

52 přísedících Městského soudu v Praze (uvedených v neveřejné příloze tohoto usnesení), 

kterým končí volební období dne 22. 6. 2015 

Pro 7, proti 0, zdržení 0  

Ad 10/  K vyhrazení si rozhodování o majetkoprávních úkonech Zastupitelstvem hl. m. Prahy 

 

Návrh předložil písemně člen výboru A Zábranský s tím, že obsah tohoto bodu je členům 

výboru již znám, neboť byl klubem členů ZHMP „Piráti“,  navrhován k zařazení na program 

mimořádného zasedání  ZHMP dne 14.4. 2015. Současně byl návrh rozeslán předsedům všech 

politických klubů.  
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Zastupitelstvo by, dle předloženého návrhu, mělo rozhodovat o uzavření konkrétních smluv, 

jejíž výše plnění přesahuje 50 milionů korun. 

 

V diskusi k předloženému návrhu byly členy výboru i přítomnými zástupci odborů MHMP                       

a ředitelkou MHMP uváděny skutečnosti, které v obecné rovině předložený návrh podpořily, 

avšak s tím, že je třeba z pohledu stávajícího rozdělení rozhodovacích kompetencí mezi Radu 

HMP a ZHMP domyslet veškeré právní i faktické souvislosti. Ředitelka MHMP JUDr. Martina 

Děvěrová, MPA sdělila, že na právně relevantním znění návrhu pracuje odbor LEG MHMP 

s tím, že jeho výstup bude předán k posouzení výboru v červnu t.r. a následně by mohl být 

projednám Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

Návrh i informace k dalšímu postupu byly vzaty přítomnými členy výboru na vědomí bez 

usnesení. 

 

ad 11/ různé, závěr 

Předsedkyně výboru poděkovala členům výboru a hostům za účast na zasedání.  

Příští zasedání výboru se uskuteční dne 10. 6. 2015 v 16.00 hod v prostředním salonku, 

v prostorách primátorky hl. m Prahy- 2. Patro- Nová radnice. 

Zasedání výboru se uskutečnilo od 16.30 do 18.35 

Zápis zpracoval:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Libor Hadrava 

ověřovatel zápisu 

Mgr. Petra Kolínská 

předsedkyně výboru 

JUDr. Richard Mařík 

     tajemník výboru 
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