HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA

Zápis z jednání

MAGISTRÁT HLAV NÍHO MĚSTA PRAHY

č. 10/2015

VÝBOR PRO LEGISLATIVU, VEŘEJNOU SPRÁVU,

ze dne: 18. 11. 2015

PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ A INFORMATIKU

Přítomní členové výboru: Mgr. Petra Kolínská, Ing. Mgr. Irena Ropková, Ing. Jarmila
Bendová, Bc. Libor Hadrava, Adam Zábranský, JUDr. Richard Mařík
Omluvení členové výboru: Mgr. Lukáš Manhart, Ing. Alexandra Udženija, JUDr.
Vladislava Veselá, Ing. Eva Vorlíčková

Program:
1. Zahájení, schválení zápisu ze 7. jednání výboru, schválení programu, určení
ověřovatele
2. Projednání problematiky zveřejňování smluv (HMP, MHMP, organizace zřízené
hl. m. Prahou a akciové společnosti, v nichž má HMP majetkový podíl)
3. Projednání dalšího postupu při přípravě Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období
2015-2018
4. Projednání návrhu novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů a návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl.
m. Prahy
5. Ke strategickému rámci společnosti Operátor Opencard a.s. a ke změně stanov
společnosti Operátor Opencard a.s.
6. Projednání společného postupu výboru a Rady HMP při zajištění usnesení ZHMP
č.10/14 ze dne 5. 11. 2015 k problematice nominací osob do městských společností
7. Informace o postupu přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území hl. m. Prahy
8. Uzavřené jednání výboru- k volbě přísedících Městského soudu v Praze
9. Různé, závěr

ad 1/ předjednání bodu č. 4. / Projednání návrhu novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy o ověřování znalostí řidičů
taxislužby na území hl. m. Prahy
Mgr. Irena Ropková, která byla pověřena zastupováním předsedkyně výboru zahájila jednání.
Protože výbor nebyl usnášeníschopný až do příchodu omluvené předsedkyně výboru Petry
Kolínské a členky výboru Jarmily Bendové, shodli se přítomní členové výboru na předřazení
některých bodů jednání, které budou zatím informativně předjednány, než se dostaví
nadpoloviční většina členů výboru.
Jako první na jednání byla zařazena informace primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové
k bodu č. 4, o ověřování znalostí řidičů taxislužby.
Primátorka informovala přítomné členy se změnami v obecně závazné vyhlášce o ověřování
znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy, které se týkají především charakteru změn
zkoušky pro řidiče a jejího zpřísnění.
A. Zábranský- dotaz na novelu zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě a na její spojení s touto
vyhláškou.
A.Krnáčová- je připravovaná vládní novela silničního zákona, novela zákona ze strany města
tedy zatím nebude podaná a město počká na vládní návrh novelizace.
A. Krnáčová- požádala o souhlasné stanovisko výboru, které by umožnilo zpřísnění zkoušky a
poté, co vstoupí v platnost vládní novela zákona o silniční dopravě, vyhláška může být upravena
v souladu s tímto zákonem.
A. Zábranský - byla vyhláška předložena dopravnímu výboru? Na tento dotaz primátorka sdělila,
že se tato agenda dopravního výboru netýká, jde o vydávání živnostenského oprávnění, nikoli o
dopravní agendu.
Návrh usnesení: Výbor doporučuje ZHMP tuto obecně závaznou vyhlášku přijmout.
ad 2/ informace k bodu 5.) ke strategickému rámci společnosti Operátor Opencard a.s. a ke
změně stanov společnosti Operátor Opencard a.s.
I. Ropková seznámila členy výboru s navrženým bodem, který byl předjednán na politických
klubech a požádala zástupce společnosti Operátor Opencard a.s. Martina Vaice, aby přednesl
informaci o strategickém rámci společnosti.
A. Krnáčová - tento bod nebyl ještě projednán na politickém klubu ANO a neměl být zařazen do
programu. Bod byl z jednání výboru stažen a jeho projednání přerušeno do příštího jednání
výboru.
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ad 3/ předjednání bodu 7.) informace o postupu přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území hl. m. Prahy
M. Děvěrová, ředitelka MHMP informovala o vyhodnocení závěrů připomínkového řízení, při
kterém se objevil zásadní problém a to ten, že mnohé městské části nevymezily na svém území
plochu, kde by pes mohl volně pobíhat. Vyhláška by se dostala do rozporu s Ústavou, protože by
omezovala majitele psů nad míru únosnou.
Existují dvě varianty řešení. Buď se nová vyhláška vydávat nebude anebo se bude muset najít
způsob, jak přinutit městské části k vymezení vhodného prostoru pro volný pohyb psů.
Potíž by byla i s vyznačením povolených ploch, což by bylo pro adresáta nekonformní. Vhodná
lokalita by měla být v běžné docházkové vzdálenosti od místa bydliště.
Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí ústní informaci ředitelky MHMP.

ad 4/ předjednání bodu č. 8.) k přísedícím Městského soudu
Žádný člen výboru neměl připomínky k navrženým kandidátům, stávajícím ani novým.

ad 5/ předjednání bodu č. 3.) projednání dalšího postupu při přípravě Protikorupční
strategie hl. m. Prahy na období 2015-2018
I.Ropková- požádala o podání informace, v jakém stavu je tvorba Protikorupční strategie a
primátorku MHMP o vyjádření se k připravovanému materiálu.
R. Mařík - 14. 10. odešel mail k připomínkování politickým klubům. M. Chytil doplnil, že
v souladu s harmonogramem schváleným Radou HMP byly zpracovány a projednány základní
Teze protikorupční strategie, se kterými byl výbor seznámen, k materiálu nepřišly žádné
výhrady, kromě technické poznámky I. Ropkové, která byla do materiálu zapracovaná. Teze jsou
nyní připraveny ke schválení Radou HMP.
A.Krnáčová- uvedla několik poznámek k Tezím a návrhem zapracováním vlastních připomínek,
které k danému tématu má. Tajemník výboru uvedl, že je možné připomínky paní primátorky
ještě zapracovat do Tezí protikorupční strategie, které prošly připomínkovým řízením a měly by
směřovat do Rady nebo je bude možné uplatnit až při přípravě samotné protikorupční strategie.
Podal návrh zapracovat připomínky primátorky a na příštím zasedání výboru doporučit
k projednání Radě.
I Ropková byla členkou pracovní skupiny výboru, zabývající se Tezemi, materiál skupina
dopracovala, zapracovala i její připomínky.
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18:14 příchod předsedkyně výboru P. Kolínské a J. Bendové
Předsedkyně byla informovaná o tom, že výbor nebyl usnášeníschopný do jejího příchodu a o
neformálním předjednání některých bodů.
ad 1. / schválení zápisu, schválení programu, určení ověřovatele zápisu
Výbor se dohodl na vyřazení bodu 5.) Ke strategickému rámci společnosti Operátor Opencard
a.s.
Schválení programu body 1-9 bez bodu 5.
Hlasování:
Pro: 5 zdržel se: 0 proti: 0
Program 9. Jednání Výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a
informatiku ZHMP byl schválen
Ověřovatelem zápisu byl určen: člen výboru Adam Zábranský
Schválení zápisu z minulého zasedání
Hlasování
Pro: 5 zdržel se: 0 proti: 0

ad 2. / projednání problematiky zveřejňování smluv HMP, MHMP, organizace zřizované
hl. m. Prahou a akciové společnosti, v nichž má HMP majetkový podíl
ředitelka MHMP M. Děvěrová představila pracovní verzi materiálů R-19858 a R-19883 ke
zveřejňování smluv v prostředí hl. m. Prahy a zveřejňování smluv obchodních společností
s majetkovou účastí hl. m. Prahy.
MHMP smlouvy zveřejňuje, pouze nejsou ve strojově čitelném formátu. Na zavedení
zveřejňování smluv ve strojově čitelném formátu se pracuje.
U zveřejňování smluv příspěvkových organizací se vycházelo z parametrů, které byly
diskutovány na výboru, tedy zveřejňování nad 50.000,- Kč a strojové čitelnosti smluv. Pravidla
pro příspěvkové organizace kopírují pravidla pro zveřejňování smluv, které uzavírá hlavní
město.
Jedná se o teze, pravidla budou ještě dopracována, bude umožněno přes webové rozhraní nebo
přes stránky HMP dohledat i smlouvy příspěvkových organizací.
Stejně jsou nastavena pravidla pro zveřejňování smluv pro obchodní společnosti s majetkovou
účastí města.
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Druhý tisk se zabývá obchodními společnostmi, v nichž má hl. m. Praha majetkový podíl, kdy
situace může být řešena formou doporučení.
Diskuze:
A.Zábranský- termíny pro zveřejnění jsou velmi krátké, v materiálu jsou lhůty do konce
prosince, většina příspěvkových organizací nemá vedenou elektronickou evidenci smluv, takže
technické řešení je v tak krátké době nereálné. Termíny by měly být prodlouženy třeba o půl
roku.
K usnesení č. 2, že se ukládá odborům v souladu s tezemi povinnost zapracovat zveřejňování
smluv do zřizovacích listin, by bylo vhodné zapracovat obecnou povinnost zveřejňovat smlouvy
v souladu s pokyny zřizovatele.
M. Děvěrová- Bylo to myšleno tak, že by tam byl odkaz na usnesení, po schválení tezí by se
jedním usnesením ZHMP novelizovaly všechny zřizovací listiny příspěvkových organizací.
A.Zábranský- Bylo by vhodné, aby se zveřejňování zavádělo postupně od největších
příspěvkových organizací směrem k menším. U smluv, které nemohou být zveřejněné u smluv
chránící obchodní či bankovní tajemství a u smluv chránící autorská práva by tyto smlouvy měly
být zveřejněny a pouze zanonymizována osobní data na základě zákona o svobodném přístupu
k informacím. Co se týče smluv obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu, tento bod by měl
být ze smluv vypuštěn.
U příloh číslo 2. a 3. u smluv s hodnotou nad 50.000,- Kč by měly být ošetřeny i smlouvy
barterového typu, kde hodnota není vyčíslena, mohla by tam být každá smlouva s reálnou
hodnotou plnění nad 50.000,- Kč a darovací smlouvy.
V tezích nejsou řešeny smlouvy z běžné podnikatelské činnosti.
Není řešena také hospodárnost, uchovávání metadat, pokud se budou zveřejňovat smlouvy, je
nutné zveřejňovat i metadata.
I.Ropková- je pro prodloužení termínu, vhodnější termín by byl třeba do konce března.
P. Kolínská- členové výboru by měli do týdne zaslat ředitelce MHMP návrhy připomínek
k materiálu. Za poslední rok se nezměnila a nezlepšila kultura zveřejňování smluv, na druhou
stranu změna od 1. 1. 2016 není reálná.
Odbory by měli zaslat návrhy výjimek, které potom s odborem legislativy ředitelka zapracuje do
materiálu, pokud to bude možné.
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Návrh usnesení:
Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP
žádá
ředitelku MHMP o vypořádání návrhů na úpravy pravidel pro zveřejňování smluv
v prostředí hl. m. Prahy a smluv obchodních společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy
s termínem do konce ledna 2016
a žádá členy výboru o zaslání připomínek ředitelce Magistrátu do 25. 11. 2015.
Pro: 5 zdržel se: 0 proti: 0
Návrh byl přijat.
k bodu č. 3.) projednání dalšího postupu při přípravě Protikorupční strategie hl. m. Prahy
na období 2015-2018
Návrh usnesení:
Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP
bere na vědomí
stav příprav protikorupční strategie hl. m. Prahy 2015-2018
Pro: 5 zdržel se: 0 proti: 0
Návrh byl přijat
k bodu č. 4. / Projednání návrhu novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů a návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy o ověřování znalostí řidičů taxislužby na
území hl. m. Prahy
Návrh usnesení:
Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP
schvaluje
navržené znění obecně závazné vyhlášky o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl.
m. Prahy a doporučuje zajistit právní soulad připravované znění vyhlášky s případnou
vládní novelou zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě.
Pro: 5 zdržel se: 0 proti: 0
Návrh byl přijat.
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ad bod 6. / projednání společného postupu výboru a Rady HMP při zajištění usnesení
ZHMP č.10/14 ze dne 5. 11. 2015 k problematice nominací osob do městských společností
K tématu se měl vyjádřit radní R. Lacko, který byl z jednání výboru omluven. O úvodní slovo
byl požádán A. Zábranský.
A.Zábranský - je nutné, aby proces nominací byl transparentnější, než dnes, aby byl nějaký
orgán, který se bude nominacemi zabývat, aby nominovaní zástupci prošli určitým nominačním
procesem, který by prokázal jejich profesní způsobilost. Dopředu by měly být stanoveny určité
podmínky.
Diskuse:
P. Kolínská- je otázkou, zda vycházet z návrhu Pirátů nebo začít pracovat na návrhu nových
zásad či pravidel pro tuto oblast. Návrh Pirátů trpí některými legislativními nedostatky. Dotaz na
ředitelku MHMP, zda měla čas se s materiálem seznámit.
T. Havel (LEG MHMP)- stanovisko odboru legislativy má dvě roviny, v jedné je dobré
upozornit na to, že navržená pravidla obsahují vysokých počet tzv. neurčitých právních pojmů
nebo deklaratorních vyjádření. Je dobré rozlišit rovinu etického kodexu a potom pravidla
zpracovat tak, aby měla normativní obsah. Doporučení odboru LEG vyjít z nového textu.
A.Zábranský- deklaratorní vyjádření byla zvolena záměrně a materiál vznikl jako podnět Radě.
Někteří zástupci města v těchto společnostech nejsou tak aktivní, jak by bylo potřeba.
Zastupitelstvo navrhlo Radě, aby stanovila vlastnickou politiku.
I.Ropková- návrhu pravidel by se měl ujmout člen Rady, do jehož kompetence toto spadá a
předložit je do výboru a následně do Rady HMP.
Uzavřeno bez usnesení.

k bodu 7.) informace o postupu přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území hl. m. Prahy
Návrh usnesení:
Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP
bere na vědomí ústní informaci ředitelky MHMP k návrhu obecně závazné vyhlášky o
stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území hl. m. Prahy
Pro: 5 zdržel se: 0 proti: 0
Návrh byl přijat
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k bodu č. 8.) k přísedícím Městského soudu
Návrh usnesení:
Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP
doporučuje
Zastupitelstvu hl. m. Prahy k volbě přísedící Městského soudu v Praze dle předloženého
návrhu.
Pro: 5 zdržel se: 0 proti: 0
Návrh byl přijat
Ad. 9./ různé, závěr
Určen příští termín, do tohoto data budou připraveny návrhy termínů zasedání Výboru
pro I. pololetí roku 2016.
Příští zasedání výboru se uskuteční dne 9. 12. 2015. v 11.00 hod v prostředním salonku,
v prostorách primátorky hl. m. Prahy- 2 patro- Nová radnice.
Zasedání výboru se uskutečnilo od 17.30 hod do 19:05 hod.

Zápis zpracoval:

ověřovatel zápisu
Adam Zábranský
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JUDr. Richard Mařík
tajemník výboru

Mgr. Petra Kolínská
předsedkyně výboru

