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Zápis 
 

z 4. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
ve čtvrtek  

dne 21. července 2022 od 13:30 hodin v zasedací síni Rady HMP 
 

 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Omluveni:   I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
Zapisovatelka: Silvie Neufusová  
 
 
 4. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve 13:36 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že na program dnešního mimořádného 
jednání Rady HMP je navržen jeden materiál: R-45100 s názvem „k problematice 
pronájmu části veřejného prostranství náplavky Rašínova a Hořejšího nábřeží v rámci 
uspořádání akce Město v pohybu“. 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 4. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 4. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, náměstek primátora Vyhnánek, radní 
Třeštíková) 
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1.  radní Chabr 
 
k problematice pronájmu části veřejného prostranství náplavky Rašínova a Hořejšího 
nábřeží v rámci uspořádání akce Město v pohybu  
 

TISK R-45100 Doba projednávání:  13:37 – 14:08 
PŘIZVANÍ: Mgr. Bouška – předseda 
představenstva TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
  náměstek primátora Scheinherr  
  náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Třeštíková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1836 

  
 Předložený materiál podrobně uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Radní Chabr konstatoval, že je přítomen prostřednictvím videokonference i 
předseda dozorčí rady TRADE CENTRE PRAHA a.s. k reakci na případné dotazy.  
 Primátor hl.  m. Prahy vznesl dotaz, v čem je odlišný koncept akce Město 
v pohybu od původní akce Auta na náplavce, na což reagoval Mgr. Bouška – předseda 
představenstva TRADE CENTRE PRAHA a.s. tak, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. 
představila koncept Město v pohybu, která se liší od původní akce Auta na náplavce tím, 
že akce Město v pohybu představuje diskusi mezi obyvateli města, chodci, cyklisty, diskusi 
o sdílené dopravě, o alternativních pohonech i vozidel, které jsou nedílnou součástí 
městské mobility. Společnost CZECH NEWS CENTER a.s.  chce vytvořit platformu, na které 
se bude prezentovat budoucnost mobility ve městě. Aby společnost CZECH NEWS 
CENTER a.s. vyhověla požadavku a nestal se z náplavky autosalon, tak došlo ke stažení 
vozidel z jednoho nábřeží a byl dán prostor pro již zmíněnou diskusi neziskovým 
organizacím, městským organizacím a organizacím podporující elektromobilitu a další 
alternativní pohony. Mgr. Bouška dále dodal, vzhledem k tomu, že na jedné straně nábřeží 
bude prezentace primárně automobilek, tak se nejedná pouze o výstavu vozidel, ale každá 
automobilka nezávisle na tom pracuje na svých variantách alternativních pohonů, na 
svých variantách sdílené i rozdílné mobility ve městě i mimo město, ať se jedná např. o 
cyklistiku či jiné další alternativní možnosti přesunu.  
 Primátor hl. m. Prahy uvedl, že dle jeho názoru se jedná o autosalon na pěší 
zóně, což vnímá jako problematické.  
 Radní Zábranský vznesl připomínku ve smyslu, že dle jeho názoru se ve své 
podstatě jedná o původní akci Auta na náplavce. Radní Zábranský dále uvedl, že náplavka 
nemá sloužit pro automobily. Dále radní Zábranský vznesl připomínku ke způsobu 
financování akce, na což reagovali Mgr. Bouška - předseda představenstva TRADE 
CENTRE PRAHA a.s., radní Chabr.  
 Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu textace návrhu usnesení v bodu I. tak, 
že se do odstavce za slova „a mezní termín“ doplní slova „dle tvrzení pořadatele“, s čímž 
předkladatel – radní Chabr souhlasil. 
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 Radní Zábranský dal do úvahy doplnění návrhu usnesení o nový bod ve 
smyslu, že Rada HMP doporučuje dojednat úpravu smlouvy tak, aby byla maximalizována 
výše částky, která bude uhrazena formou finančního plnění, s čímž se předkladatel – radní 
Chabr ztotožnil.  
 S poznámkou do diskuse ke změnám k usnesení se přihlásili Mgr. Ing. Beránek 
– předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP a Ing. Hoskovec – ředitel PRM MHMP.  
 Předkladatel – radní Chabr, ve shodě s primátorem hl. m. Prahy a radním 
Zábranským, naformuloval znění nového bodu návrhu usnesení: „Rada hl. m. Prahy 
požaduje uskutečnit plnění ze smlouvy ve prospěch hlavního města Prahy výhradně ve 
finančním plnění, a to v plně navržené výši plnění“. 
 Předkladatel – radní Chabr ve spolupráci s primátorem hl. m. Prahy 
naformulovali další úpravy textace navrženého usnesení a to: původní bod III. 
„doporučuje“ – část věty ve znění: „.., které by se dotýkaly výhradně propagace 
automobilismu“ je nahrazena textem „……, které budou většinu expoziční plochy poskytovat 
prezentaci automobilů v pěší zóně“. Dále se v rámci tohoto bodu doplňuje časová účinnost 
a to „od 1. 9. 2022“. Byl odstraněn původní bod II. ve znění: Rada hl. m. Prahy nesouhlasí – 
souhlasí s konáním akce Město v pohybu“. V rámci původního bodu III. namísto 
„doporučuje“ je nově uvedeno „požaduje“.  
 V návaznosti na předchozí diskusi, primátor hl. m. Prahy uvedl, že usnesení po 
provedených úpravách, bude hlasováno v následujícím znění:  

 

„Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

fázi jednání mezi pořadatelem akce Město v pohybu společností CZECH NEWS 
CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 023 
46 826 a TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 
120 00, IČO: 004 09 316, v oblasti konání akce Město v pohybu a mezní termín dle 
tvrzení pořadatele pro uzavření dané smlouvy 

I I .   p o ž a d u j e  

1.  uskutečnit plnění ze smlouvy ve prospěch hlavního města Prahy výhradně ve 
finančním plnění, a to v plně navržené výši plnění 

2.  od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. v rámci kurately náplavky neuzavírat 
od 1. 9. 2022 smlouvy na akce, které budou většinu expoziční plochy poskytovat 
prezentaci automobilů v pěší zóně“ 

 
 
 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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4. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib ve 14:08 hodin. 

 
      

 Přijaté usnesení Rady HMP č. 1836 je součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.   
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.   
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 27. 7. 2022 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Silvie Neufusová, v. r.        
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.   
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Jan Chabr, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                                                     


