
1 
 

 
 

 
 
 

Koaliční smlouva 
o spolupráci 

v Zastupitelstvu hlavního 
města Prahy ve volebním 

období 2022 - 2026 
 
 
My, níže podepsaní členové Zastupitelstva hlavního města Prahy, zvolení pro volební 
období 2022 až 2026 do Zastupitelstva hlavního města Prahy za 

 

Koalici SPOLU pro Prahu sestávající se ze stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL  
(dále v textu též jen „SPOLU“) zastoupenou lídrem kandidátky 

doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. 
 
a 
 
Českou pirátskou stranu (dále v textu též jen „Piráti") zastoupenou lídrem kandidátky 

MUDr. Zdeňkem Hřibem 
 
a 
 
hnutí STAN (dále v textu též jen „STAN“) zastoupené lídrem kandidátky 
Ing. arch. Petrem Hlaváčkem 
 
(dále v textu též jen „zastupitelé koaličních stran") jsme se dohodli na koaliční 
spolupráci v zastupitelstvu hlavního města Prahy ve volebním období let 2022  
až 2026, která bude spočívat zejména v těchto vzájemných právech a povinnostech: 
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1. Smluvní strany se zavazují respektovat koaliční mechanismy uvedené  
v příloze č.1. 

2. Smluvní strany se zavazují uplatnit rozdělení gescí v RHMP podle 
jednotlivých stran koalice uvedené v příloze č. 2 

3. Smluvní strany se zavazují uplatnit principy pro obsazování předsedů  
a místopředsedů výborů, počty členů výborů a obsazování zástupců  
v orgánech městských společností uvedený v příloze č. 3 

4. Smluvní strany se zavazují společně naplňovat koaliční priority uvedené 
v příloze č. 4 

5. Smluvní strany se zavazují společně prosazovat 17 zákonů a 5 velkých 
investic pro všestranný rozvoj Prahy uvedených v příloze č. 5 
 
 

Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních, které byly na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem podepsány níže uvedenými zastupiteli koaličních stran. 
Koaliční smlouvu a její přílohy lze měnit pouze písemnými dodatky se souhlasem 
zastupitelů koaličních stran. 

 

 

V Praze 15. února 2023 
 
 
 
 
…………………………………………………doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
 
 
 
…………………………………………………MUDr. Zdeněk Hřib 
 
 
 
…………………………………………………Ing. arch. Petr Hlaváček 
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Podpisy koaličních zastupitelů klubu SPOLU 
 

1. Zdeněk Zajíček, předseda klubu zastupitelů 
 

2. Jiří Pospíšil, místopředseda klubu zastupitelů 
 

3. Jan Wolf, místopředseda klubu zastupitelů 
 

4. Michal Hroza 
 

5. Jan Chabr 
 

6. Tomáš Kaštovský 
 

7. Zdeněk Kovářík 
 

8. Lucie Kubesa 
 

9. Jakub Lepš 
 

10. Pavel Mareš 
 

11. Tomáš Pek 
 

12. Tomáš Portlík 
 

13. Jiří Ptáček 
 

14. Martin Sedeke 
 

15. Tomáš Slabihoudek 
 

16. Bohuslav Svoboda 
 

17. Alexandra Udženija 
 

18. David Vodrážka 
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Podpisy koaličních zastupitelů klubu Pirátů 
 

1. Daniel Mazur, předseda klubu zastupitelů 
 
 

2. Zuzana Freitas Lopesová, místopředsedkyně klubu zastupitelů 
 
 

3. Viktor Mahrik, místopředseda klubu zastupitelů 
 
 

4. Jaromír Beránek 
 
 

5. David Bodeček 
 
 

6. Jiří Brůžek 
 
 

7. Zdeněk Hřib 
 
 

8. Jana Komrsková 
 
 

9. Gabriela Lněničková 
 
 

10. Bára Soukup 
 
 

11. Eva Tylová 
 
 

12. Magdalena Valdmanová 
 
 

13. Adam Zábranský 
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Podpisy koaličních zastupitelů klubu STAN 
 

1. Kateřina Arnotová, předsedkyně klubu zastupitelů 
 
 
 

2. Zuzana Hamanová 
 
 
 

3. Petr Hlaváček 
 
 
 

4. Antonín Klecanda 
 
 
 

5. David Procházka 
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Příloha č. 1 - Koaliční mechanismy 

Základní zásady 
1.  Koaliční stranou ve smyslu této smlouvy je každý koaliční zastupitelský 

klub. Zavazuje-li koaliční smlouva zastupitelský klub, zavazuje také 
všechny jeho členy, kteří koaliční smlouvu podepsali. 

2.  Koaliční strany se zavazují, že budou po celý zbytek volebního období 
respektovat koaliční smlouvu a budou ve smyslu jejích ustanovení 
hlasovat ve všech orgánech města s respektem ke slibu zastupitele.  
V případě, kdy smlouva mlčí, usilují koaliční strany přednostně o věcnou 
diskusi a konsensus v příslušných orgánech koalice a následně města. 
Koaliční kluby a jejich jednotliví zastupitelé se k sobě a k veřejnosti 
zavazují chovat otevřeně, čestně, konstruktivně a se vzájemným 
respektem. Výhrady si sdělí a vyřeší bez zbytečného odkladu, přičemž 
bude dán dostatek času na seznámení se s výhradou a jejím řešením před 
samotným rozhodnutím. 

3.  Koaliční strany se zavazují při přijímání rozhodnutí v orgánech města 
upřednostnit systémová řešení vycházející z kvalitních dat a analýz, jejichž 
cílem bude odstranit dlouhodobé problémy města. Koaliční strany se dále 
budou snažit o překonávání “resortismu” a o integrovaný nadresortní 
přístup, tedy o řešení problémů města v součinnosti s ostatními členy 
koalice všude tam, kde je to vhodné a účelné. 

4.  Koaliční strany se zavazují, že budou partnersky spolupracovat při řešení 
problémů města a při prosazování klíčových opatření ve městě  
s městskými částmi, odborníky a občanskou společností a budou vytvářet 
prostředí pro otevřenou spolupráci i s dalšími zastupitelskými kluby 
zejména při přípravě a realizaci strategických, dlouhodobých  
a protikrizových opatření a projektů. 

5.  Základními programovými dokumenty koalice jsou programové teze, které 
jsou přílohou č. 4 a na ně navazující programové prohlášení Rady, které 
se po jeho přijetí stane samostatnou přílohou koaliční smlouvy a které se 
pravidelně jednou ročně zpravidla v lednu vyhodnocuje s cílem jeho 
případné aktualizace. 

6.  Rozhodnutí koaliční rady, ZHMP a RHMP je přijato jako koaliční 
rozhodnutí, pokud se na něm shodne většina členů příslušného orgánu  
a současně většina členů orgánu za každou koaliční stranu.  
Je zodpovědností koaliční strany, aby před přijetím koaličního rozhodnutí, 
které se předkládá zastupitelstvu, zajistila, že takové rozhodnutí  
na zastupitelstvu podpoří každý zastupitel koaliční strany. 

7.  Koaliční zastupitel je povinen bez zbytečného odkladu a dostatečnou dobu 
předem informovat předsedu svého klubu o tom, že nemůže hlasovat  
v souladu s koaličním rozhodnutím. Předseda klubu je povinen o tom 
dostatečnou dobu předem informovat ostatní předsedy klubů a s nimi 
situaci řešit, aby koaliční rozhodnutí bylo přijato nebo situace jinak řešena. 

8.  Hlasování ZHMP o všech koaličních návrzích a koaličních rozhodnutích 
bude veřejné, pokud nebude na schůzi předsedů klubů dohodnuto jinak. 
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Orgány koalice 
1.  Orgány koalice jsou: 

a.  porada Rady, 
b.  koaliční rada, 
c. schůze předsedů zastupitelských klubů. 

2.  Porada Rady je pravidelnou týdenní poradou bez hlasování, které  
se účastní všichni členové RHMP, předsedové klubů či jejich zástupci, 
ředitel magistrátu a případně další přizvaní účastníci. Na poradě Rady 
každý člen RHMP seznámí ostatní se svými záměry do budoucna  
a případně se stavem svých tisků a své práce. Významné tisky, 
nevyplývající z programového prohlášení, budou zadávány ke zpracování 
až po projednání na poradě Rady. Významné tisky budou znovu 
projednány na poradě Rady před jejich předložením na RHMP či ZHMP. 
Významným tiskem je také každý materiál vyžadující koaliční rozhodnutí 
nebo takto označený některou koaliční stranou. 

3.  Koaliční radu tvoří primátor, náměstci, předsedové klubů a případně také 
další zástupci koaličních klubů určení jejich předsedou tak, aby každá 
volební strana měla na koaliční radě stejný počet zástupců, na kterém  
se strany shodnou. Koaliční radu svolává primátor, náměstek nebo 
předseda libovolného koaličního klubu. Koaliční rada: 

a.  navrhuje změny koaliční smlouvy nebo jejích příloh, 
b.  řeší výhrady k tomu, že člen RHMP neplní své pracovní povinnosti, 
c.  vede na žádost kterékoliv strany dohodovací jednání, nepodaří-li se 

věc vyřešit na úrovni jiného orgánu, 
d.  jednou ročně vyhodnocuje programové prohlášení koalice  

a projednává jeho případnou aktualizaci. 
4.  Schůze předsedů klubů řeší operativní záležitosti průběhu 

zastupitelstva, jako jsou změna programu jednání, přestávky, 
pozměňovací návrhy či jiné záležitosti, a to vždy po dohodě s členem 
RHMP, kterého se daný návrh týká. Předsedové zastupitelských klubů ručí 
za to, že nepřítomnost koaličních zastupitelů z jejich klubu na hlasování 
zastupitelstva neohrozí plnění koaliční smlouvy. Schůze předsedů klubů 
přijímá rozhodnutí výhradně jednomyslně. Schůzi předsedů klubů svolává 
předseda klubu libovolné koaliční strany. 

5.  Členové koaličních orgánů jsou povinni se účastnit jejich jednání nebo 
určit svého zástupce, který se bude účastnit jednání místo nich. 

6.  Veřejně prezentovat jako koaliční záměry lze pouze ty záměry, které jsou 
obsaženy v programovém prohlášení nebo schváleny koaliční radou  
v jeho aktualizaci, a to v tom rozsahu, v jakém jsou uvedeny v těchto 
dokumentech. Dále lze prezentovat jako koaliční záměry ty záměry, které 
byly projednány na poradě Rady bez vyslovení nesouhlasu kterékoliv 
strany, a to v tom rozsahu, v jakém byly projednány. To nevylučuje, aby 
zastupitelé a kluby prezentovali veřejně vlastní názor. Při prezentaci 
různých názorů koalice projevují k sobě koaliční strany vzájemný respekt. 

7.  Koaličním návrhem je takový návrh, jehož znění bylo odsouhlaseno 
koaličním rozhodnutím, nebo jednomyslnou shodou předsedů klubů všech 
koaličních stran. Koaliční strany se zavazují, že výlučně jako koaliční 
návrhy budou předkládány a hlasovány následující návrhy: 

 programové prohlášení a jeho změny, 
rozpočet hl. m. Prahy a rozhodnutí s výrazným dopadem do 
rozpočtu hl. m. Prahy, městských částí nebo jimi řízených 
organizací, 
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 zásady územního rozvoje, 
 obsazení orgánů městských společností a vedení příspěvkových 

organizací, 
 rozhodnutí týkající se celoměstsky významných změn územního 

plánu a územní plán, 
 jednací řád RHMP včetně komisí a ZHMP včetně jeho výborů, 
 změna způsobu hlasování oproti jednacímu řádu, 
 veřejné zakázky nad 50 mil Kč (bez DPH), 
 rozhodnutí, která se výrazně dotýkají práv a povinností občanů hl. 

m. Prahy, jakož i všechny návrhy, které uvedené dokumenty mění 
či ruší. 

 
Koaliční zastupitelé v těchto případech nepodpoří hlasováním znění nebo 
návrhy, které nebyly předloženy jako koaliční návrh nebo na kterých  
se koalice nedohodla, že budou z její strany podpořeny, či nebylo na základě 
rozhodnutí koalice umožněno volné hlasování zastupitelů. 

  

 

Vztahy koalice k ostatním orgánům a opozici 
1.  Každý člen RHMP je v rámci své působnosti povinen poskytnout 

vysvětlení či přiměřené informace každé koaliční straně, která  
ho o to požádá, a to bez zbytečného odkladu. 

2.  Koalice se hlásí k principům zastupitelské demokracie a respektuje 
funkce jednotlivých orgánů hl. m. Prahy. Koalice je připravena vysvětlovat 
a hájit svá rozhodnutí na ZHMP, poskytovat zastupitelům informace  
s výjimkami stanovenými zákony, odpovídat na věcné dotazy opozice, 
diskutovat s opozicí na ZHMP, na výborech a komisích, kterých se účastní, 
jakož i zvážit konstruktivní a opodstatněné návrhy opozice včetně jejich 
podpory. 

3. Na jednání RHMP bude mít přístup i jeden zástupce z každého 
zastupitelského klubu opozice, pokud se koaliční strany nedohodnou 
jinak. 

4. Každý zastupitel je povinen účastnit se jednání ZHMP a výborů, jichž 
je členem (§ 51 odst. 4 zák. č. 131/2000 Sb.). Předseda daného 
koaličního klubu vyvine maximální úsilí, aby jejich účast zajistil. 

5. Koalice bude ve všech případech prosazovat při obsazování osob  
do volených a jmenovaných pozic (včetně orgánů právnických osob  
s majetkovou účastí hl. m. Prahy), aby se s přihlédnutím k významu  
a předmětu činnosti právnické osoby uplatňovaly přiměřeně stejné 
požadavky jako jsou stanoveny v § 11 zákona č. 353/2019 Sb. Člen Rady, 
do jehož gesce spadá dotčená právnická osoba,  má právo vznést výhradu 
k nominaci člena orgánu společnosti před jeho volbou nebo jmenováním 
do funkce, pokud má pochybnosti o jeho předpokladech pro výkon funkce. 
Taková výhrada se projedná v Koaliční radě. 

6. Pokud bude gesčně příslušný člen Rady uplatňovat návrh na změnu  
na pozici stávajícího člena představenstva 100% městem vlastněné 
společnosti (i před dokončením funkčního období člena představenstva) 
pomocí otevřeného výběrového řízení, tak tento proces předloží k jednání 
Koaliční rady, aby byl podpořen maximálně konsensuálně členy 
nominovanými koaličními stranami v příslušné dozorčí radě. 
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Chod úřadu, tiskové výstupy a tiskové oddělení 
1.  Návrhy personálních opatření či změn v úřadu MHMP na úrovni ředitelů 

odborů nebo vyšší a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných HMP 
budou realizovány výhradně jako koaliční návrhy. To neplatí pro 
personální opatření a změny v rámci kanceláře primátora. V takovém 
případě se budou koaliční strany vzájemně informovat s možností 
vyjádření k zamýšlené personální změně. 

2.  S tiskovou zprávou vydávanou tiskovým oddělením MHMP musí souhlasit 
gesčně odpovědný člen RHMP a musí o ní být předem informovány osoby 
určené koaličními kluby. 

3.  Předsedové klubů a primátor mají právo se aktivně účastnit všech 
tiskových konferencí pořádaných tiskovým oddělením magistrátu. 

  

Společná ujednání 
1.  Koaliční smlouva je veřejná. 
2.  Tato koaliční smlouva je uzavřena jejím podpisem zastupiteli všech 

koaličních klubů. Může být změněna pouze písemně se souhlasem 
zastupitelů jednotlivých koaličních klubů. 

3. Projednání sporné věci, která vznikla při projednávání tisků nebo jiných 
dokumentů v orgánech města mezi zástupci koaličních stran a nebylo 
možné ji vyřešit operativně dohodou mezi těmito zástupci, bude přerušeno 
do doby ukončení dohodovacího nebo smírčího jednání, nejdéle však  
na dobu 30 dnů. 

4.  Porušení koaliční smlouvy jakož i jednání, které sice není porušením 
smlouvy, ale cíle smlouvy zjevně maří, je důvodem vyžadujícím okamžitou 
nápravu. Není-li sjednána a nepodaří-li se nápravu nebo smír dohodnout 
ani po smírčím jednání koaličních stran, je poškozená koaliční strana 
oprávněna se obrátit na ostatní strany s žádostí o dohodovací jednání. 
Nevede-li ani třetí dohodovací jednání po dobu nejméně 1 měsíce  
k nápravě porušení smlouvy, může dotčená koaliční strana smlouvu 
jednostranně vypovědět nebo navrhnout její úpravu tak, aby mohla koalice 
pokračovat. 
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Příloha č. 2 - Rozdělení gescí v RHMP podle jednotlivých stran koalice: 

 # člen Rady strana gesce nominace 

1 Primátor SPOLU 
bezpečnost a energetika, zahraniční 
vztahy Bohuslav Svoboda 

2 Člen Rady SPOLU 
finance, rozpočet, fondy a podpora 
podnikání Zdeněk Kovářík 

3 
Náměstkyně 
primátora SPOLU sociální věci, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija 

4 
Náměstek 
primátora SPOLU 

kultura, cestovní ruch, památková 
péče, výstavnictví, animal welfare Jiří Pospíšil 

5 Člen Rady SPOLU infrastruktura Michal Hroza 

6 
I. náměstek 
primátora Piráti doprava Zdeněk Hřib 

7 Člen Rady Piráti 
majetek, transparentnost a 
legislativa Adam Zábranský 

8 Člen Rady Piráti 
ICT, Smart City, Věda, výzkum a 
inovace Daniel Mazur 

9 
Náměstkyně 
primátora Piráti životní prostředí, klimatický plán  Jana Komrsková 

10 
Náměstek 
primátora STAN územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček 

11 Člen Rady STAN školství, sport a volný čas Antonín Klecanda 

 
Primátor, náměstci/náměstkyně a členové rady budou uvolnění s výjimkou náměstka 
pro kulturu, cestovní ruch, památková péče, výstavnictví, animal welfare. 
Odbory INV (investiční), FON (EU fondy), VEZ (veřejné zakázky), OMM (média  
a marketing) a SLU (služby) a zahraniční oddělení nebudou považovány za gesčně 
příslušné k žádnému členovi Rady a budou poskytovat služby všem.  
Zahraniční oddělení bude organizačně přesunuto do RED (kancelář ředitele úřadu). 
Odbor PRI (projektové řízení) bude příslušný ke gesci Smart City a Inovace. Na odboru 
PRI bude zajištěno také sledování plnění indikátorů platných strategií, koncepcí  
a akčních plánů a stav klíčových projektů města. 
Pověřený zastupitel pro řízení městské policie bude primátor. 
Určený zastupitel pro územní plán bude náměstek primátora pro územní a strategický 
rozvoj.  
Předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast bude zároveň zmocněncem 
pro dobrovolnictví, rodinná centra a zdravotní prevenci. 
Garantem pro oblast Zákonů pro Prahu je primátor. 
 
Gesční příslušnost a počty členů DR v jednotlivých městských společnostech: 
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Bezpečnost a energetika, zahraniční vztahy 
Asociace krajů České republiky IČO 70933146 zájm. sdruž. práv. osob 
Svaz měst a obcí České republiky IČO 63113074 spolek 
Cena Karla IV. IČO 60456965 zájm. sdruž. práv. osob 
Správa služeb hlavního města Prahy IČO 70889660 příspěvková organizace 
NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA IČO 27653439 nadační fond 
Pražské společenství obnovitelné energie IČO 11842857 příspěvková organizace 
Pražská energetika Holding a.s. IČO 26428059 
Pražská plynárenská Holding a.s. IČO 26442272 
Teplo pro Prahu, a.s. IČO 17138558 
 
Územní a strategický rozvoj 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IČO 70883858 příspěvková 
organizace 
Pražská developerská společnost IČO 9211322 příspěvková organizace 
 
Životní prostředí a klimatický plán 
Lesy hl. m. Prahy IČO 45247650 příspěvková organizace 
Příměstský park Trojská kotlina z.s. IČO 7334508 spolek 
Botanická zahrada hl. m. Prahy IČO 64572 příspěvková organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy IČO 64459 příspěvková organizace 
Pražské služby, a.s. IČO 60194120 (standardní 12 členná dozorčí rada) 
 
ICT, Smart City, Věda, výzkum a inovace 
prg.ai, z. s. IČO 8345091 spolek 
Otevřená města, z. s. IČO 5129061 spolek 
Pražský inovační institut, z. ú. IČO 8874883 zapsaný ústav 
KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. IČO 9822453 zapsaný ústav 
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy IČO 64441 příspěvková organizace 
Národní síť Zdravých měst České republiky IČO 61385247 zájm. sdruž. práv. osob 
Operátor ICT, a.s. IČO 2795281 (standardní 7 členná dozorčí rada) 
 
Doprava 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) IČO 60437359 
příspěvková organizace 
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. IČO 1911996 spolek 
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. IČO 3519996 spolek 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost IČO 5886 (15 členná dozorčí rada) 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. IČO 3447286 (standardní 7 členná 
dozorčí rada) 
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Kultura, cestovní ruch, památková péče, výstavnictví, animal welfare 
České dědictví UNESCO IČO 70963452 dobrovol. svazek obcí 
Muzeum paměti XX. století, z.ú. IČO 8694508 zapsaný ústav 
Všechna divadla, kde je MHMP přímým zřizovatelem 
Galerie hlavního města Prahy IČO 64416 příspěvková organizace 
Městská knihovna v Praze IČO 64467 příspěvková organizace 
Muzeum hlavního města Prahy IČO 64432 příspěvková organizace 
Národní kulturní památka Vyšehrad IČO 419745 příspěvková organizace 
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK IČO 64475 příspěvková organizace 
Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund IČO 5634288 nadační fond 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových IČO 49370499 nadace** 
Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s. v likvidaci IČO 
27258424 obecně prosp. spol. 
Pražské jaro, o.p.s. IČO 25773194 obecně prosp. spol. 
Dům národnostních menšin o.p.s. IČO 28516346 obecně prosp. spol. 
Integrační centrum Praha o.p.s. IČO 24228320 obecně prosp. spol. 
Kreativní Praha, z.ú. IČO 9483489 zapsaný ústav 
Kongresové centrum Praha, a.s. IČO 63080249 
Obecní dům, a.s. IČO 27251918 (standardní 5 členná dozorčí rada) 
Prague City Tourism a.s. IČO 7312890 (standardní 5 členná dozorčí rada) 
 
Majetek, transparentnost a legislativa 
Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci IČO 63347 státní podnik 
Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" IČO 64092 státní podnik 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO 44269595 
CHEMAPOL GROUP, a.s. (v konkursu) IČO 744 
TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO 409316 (standardní 7 členná dozorčí rada) 
Výstaviště Praha, a.s. IČO 25649329 (standardní 5 členná dozorčí rada) 
 
Sociální věci, bydlení a zdravotnictví 
Všechny domovy a integrovaná centra ze sociální oblasti, kde je MHMP přímým 
zřizovatelem 
Centrum sociálních služeb Praha IČO 70878277 příspěvková organizace 
Dětské centrum Paprsek IČO 70875413 příspěvková organizace 
Centrum komunitních služeb Pro život IČO 70876720 příspěvková organizace 
Centrum léčebné rehabilitace IČO 45245649 příspěvková organizace 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové IČO 874957 
příspěvková organizace 
Městská nemocnice následné péče IČO 45245843 příspěvková organizace 
Městská poliklinika Praha IČO 128601 příspěvková organizace 
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy IČO 638927 příspěvková 
organizace 
Metropolitní zdravotnický servis IČO 8297517 příspěvková organizace 
Olivova dětská léčebna, o.p.s. IČO 25689371 obecně prosp. spol. 
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Správa pražských hřbitovů IČO 45245801 příspěvková organizace 
Sociální nadační fond hlavního města Prahy IČO 11787139 nadační fond 
Bytová družstva 
 
Finance, rozpočet, fondy a podpora podnikání 
PPF banka a.s. IČO 47116129 
 
Školství, sport a volný čas 
Všechny školy a domovy dětí a mládeže, kde je MHMP přímým zřizovatelem 
Nadační fond Cesta ke vzdělání IČO 28512715 nadační fond 
 
Infrastruktura 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČO 25672541 (standardní 7 členná dozorčí 
rada) 
Kolektory Praha, a.s. IČO 26714124 (standardní 7 členná dozorčí rada) 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. IČO 25656112 (standardní 7 členná 
dozorčí rada) 
VODA Želivka, a.s. IČO 26496224 
Zdroj pitné vody Káraný, a.s. IČO 26496402 
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Příloha č. 3 - Principy pro obsazování předsedů a místopředsedů výborů, počty 
členů výborů a obsazování zástupců v orgánech městských společností  
 
Celkový počet předsedů a místopředsedů výborů ZHMP se zastoupením 
jednotlivých stran včetně opozice a počet uvolněných zastupitelů ve výborech 
podle jednotlivých stran: 

strana 

počet 
předsedů / 
předsedkyň 

počet 
místopředsedů / 
místopředsedkyň z toho uvolnění 

SPOLU  8  5 (z toho 2 KDU-ČSL, 2 TOP09, 1 ODS) 

ANO 4  1 

Piráti 4  3 

PS 3 1 1 

STAN 2  1 

SPD 1  0 

Celkem 22 1 11 

 
V rámci gesce kultury a památkové péče bude zřízena Komise Rady hl.m.Prahy pro 
vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi s tím, že jejího předsedu bude 
nominovat SPOLU (KDU-ČSL). Zřízení dalších komisí Rady HMP a nominace na jejich 
předsedy či předsedkyně bude vycházet z návrhů gesčně příslušných radních. 
 
Principy zastoupení politických stran ve výborech ZHMP: 
11 členů - běžný 

výbor 
13 členů - doprava, 

majetek, sociální, 
infrastruktura, 
životní prostředí 

13 členů - územní 
rozvoj a finance 

11 
   
   
   

členů - 
kontrolní 

3 SPOLU 4 SPOLU 4 SPOLU 3 SPOLU 

2 ANO 2 ANO 2 ANO 3 ANO 

2 Piráti 3 Piráti 2 Piráti 1 Piráti 

2 Praha Sobě 2 Praha Sobě 2 Praha Sobě 2 Praha Sobě 

1 STAN 1 STAN 2 STAN 1 STAN 

1 SPD* 1 SPD 1 SPD 1 SPD 

*Maximální počet míst ve výborech pro SPD je 17  
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Výbory podle jejich gescí s předsedy výborů ZHMP za jednotlivé strany: 

Název výboru Nominace předsedy Uvolněný 

Finanční výbor (rozpočet, vícezdrojové 
financování) Praha Sobě * 

Kontrolní výbor ANO * 

Výbor pro bezpečnost a pro prevenci 
kriminality SPOLU (Jiří Ptáček)   

Výbor pro bydlení a bytová výstavba Piráti (Magdalena Valdmanová) uvolněný 

Výbor dopravy SPOLU (Martin Sedeke)  

Výbor pro zahraniční vztahy a EU fondy Piráti (Jaromír Beránek)  

Výbor pro IT, Smart City a eGovernment STAN (David Procházka)  

Výbor pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví a podporu cestovního ruchu SPOLU (Jan Wolf) uvolněný 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu  
a tuzemské vztahy STAN (Kateřina Arnotová) uvolněný 

Výbor pro sport a volný čas Praha Sobě * 

Výbor pro správu majetku ANO * 

Výbor pro územní rozvoj SPOLU (Tomáš Pek) uvolněný 

Výbor pro výchovu a vzdělávání Piráti (Jiří Brůžek) uvolněný 

Výbor pro strategické investice SPOLU (Tomáš Portlík)  

Výbor pro životní prostředí, veřejný prostor 
a pohřebnictví SPOLU (Lucie Kubesa) uvolněný 

Výbor pro zdravotnictví a prevence 
civilizačních chorob SPD  

Výbor pro technickou infrastrukturu  
a vybavenost Piráti (Viktor Mahrik) uvolněný 

Výbor pro strategický a hospodářský rozvoj 
a podporu podnikání a inovací ANO * 

Výbor pro rodinnou politiku a sociální oblast SPOLU (Pavel Mareš) uvolněný 

Výbor pro národnostní menšiny Praha Sobě * 

Výbor pro energetiku SPOLU (Jan Chabr) uvolněný 

Výbor pro dotační vztahy a vztahy k MČ ANO * 

* ANO a Praha Sobě mají možnost si určit jednoho uvolněného zastupitele  
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Principy zastoupení politických stran v dozorčích orgánech 100% vlastněných 
městských společností: 
 
Dozorčí rady a kontrolní orgány podle počtu členů a zastoupení opozice  
a zaměstnanců (není-li dohodnuto jinak):  
 

5 členů 7 členů 12 členů 15 členů 

1 opozice 1 opozice 1 opozice 2 opozice 

1 STAN 1 STAN 1 STAN 1 STAN 

1 Piráti 2 Piráti 2 Piráti 3 Piráti 

1 SPOLU 2 SPOLU 2 SPOLU 3 SPOLU 

1 gesční radní 1 gesční radní 2 gesční radní 1 gesční radní 

        4 zaměstnanci 5 zaměstnanců 

 
Gesční radní bude předsedou dozorčí rady, pokud je v ní zastoupen. V ostatních 
případech bude respektováno právo nominovat předsedu dozorčí rady ze strany 
gesčního radního. 
 
Počty členů v představenstvu firem vlastněných méně než 100% 

Společnost SPOLU Piráti STAN 

Pražská energetika Holding a.s. 1 1  

Pražská energetika, a.s. 1 1  

PREdistribuce, a.s. 1   

Kongresové centrum Praha, a.s. 1 1 1 
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Počty členů v dozorčí radě dceřiných firem a firem vlastněných méně než 100% 

Společnost SPOLU Piráti STAN Opozice 

Pražská energetika Holding a.s. 1 1 1  

Pražská energetika, a.s. 1 1 1  

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 1 1 1  

Prometheus, energetické služby, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 1 1   

MONTSERVIS PRAHA, a.s. 1    

Teplo pro Prahu, a.s. 1 1 1  

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 1 1  

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 3 2 1 1 

Vodárna Káraný, a.s. 1    

VODA Želivka, a.s. 2 2 1 1 

Želivská provozní, a.s. (a obdobně i její 
sesterské společnosti) 1 1   

PPF banka a.s. 1 1   

Kongresové centrum Praha, a.s. 1 1   

Pražská strojírna a. s. 1 1   

 
 
Počty členů v orgánech Pražská plynárenská Holding a.s. 

S ohledem na plánovanou fúzi společností Pražská plynárenská Holding a.s.  
a Pražská plynárenská a.s. nebudou nyní prováděny změny v počet členů orgánů 
společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. Standardní 12 členná dozorčí rada  
tak bude ustavena přímo ve společnosti Pražská plynárenská a.s. 

Společnost SPOLU Piráti STAN 

Představenstvo Pražská plynárenská Holding a.s. 2 1 1 

Dozorčí rada Pražská plynárenská Holding a.s. 3 2 1 
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Příloha č. 4 - Programové priority 
 

Územní rozvoj 

Praha by měla být nejen krásná, ale i krásně promyšlená. Budeme zodpovědně 
plánovat městskou infrastrukturu. Umožníme výstavbu nových bytů a zvýšíme kvalitu 
veřejných prostranství. 

1) Dokončíme a schválíme nový územní plán města – tzv. Metropolitní plán – jako 
základ dalšího rozvoje Prahy. Na vybraná území vypíšeme urbanistické 
soutěže. Dle vítězných řešení zpracujeme a projednáme s veřejností regulační 
plány, nebo obdobný způsob regulace. 

2) Polycentrickou strukturou celoměstských, obvodových a lokálních center 
podpoříme město krátkých vzdáleností. Požadavek města krátkých vzdáleností 
zohledníme při nové výstavbě, budování infrastruktury, vybavenosti i veřejného 
prostoru. 

3) Zajistíme odpovědné plánování s respektem k potřebám veřejného prostoru  
a infrastruktury s dostatkem zeleně, sportovních a relaxačních ploch. V nových 
čtvrtích k tomu budeme využívat aktualizovanou a valorizovanou Metodiku 
spoluúčasti investorů. Zajistíme efektivní koordinaci budování, oprav a údržby 
městské infrastruktury. Zvýšíme kvalitu významných veřejných prostranství 
jejich rekonstrukcí podle současných urbanistických zásad. 

4) Budeme podporovat rozvojové projekty zakládající budoucí hospodářskou 
prosperitu města s ohledem na kvalitu života. Tímto směrem budeme posouvat 
i působení soukromých investorů a developerů. Budeme pokračovat v přípravě 
Vltavské filharmonie včetně zajištění spolufinancování soukromým sektorem  
a budeme usilovat o dohodu se státem na spolufinancování provozu. 

5) Podpoříme Pražskou developerskou společnost v přípravě městských projektů 
a scelování lokalit. Na základě odborných konzultací připravíme způsoby 
financování různých modelů dostupného bydlení, například městské nájemní, 
družstevní nebo spolkové. 

 

Školství, sport a volný čas 

Dostupnost kvalitního vzdělávání je zásadní pro rozvoj svobodné, demokratické  
a prosperující společnosti. 

1) Moderní vzdělávání musí dát více prostoru týmovému přístupu a rozvoji 
tvůrčího potenciálu žáků i pedagogů ve vyhledávání cest řešení. Umožníme 
pedagogům více učit, budeme snižovat ostatní požadavky kladené  
na pedagogy a ředitele zejména z hlediska nadměrné byrokratické zátěže. 
Škola bezpečná a přátelská k žákům a rodičům je náš cíl, podporujeme ředitele 
a budeme se snažit jim ulehčit pozici i sdíleným poradenstvím, psychology  
a dalšími potřebnými odbornými službami. Budeme podporovat vedení škol  
v zajišťování kvalitního průběžného vzdělávání učitelů samotných. 

2) Místo ve školách a školkách chceme dostupné pro každé dítě od 3 let. 
Dokončíme systém pro plánování investic do školské a sportovní vybavenosti 
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na základě odborných dat, abychom efektivně snižovali deficity vybavenosti. 
Investice budou do budoucna plánovány v předstihu, než vznikne jejich potřeba. 
Budeme využívat přitom i dobře dostupných vzdálenějších kapacit, které nejsou 
plně využité. Kapacity v místech nedostatku musíme doplňovat, ale v místech 
relativního přebytku je nesmíme ztrácet, ale využít pro vzdělávací aktivity. 

3) Ve spolupráci se Středočeským krajem budeme rozšiřovat kapacity a kvality 
středního školství, a to v udržitelném rozsahu pružně se přizpůsobujícím 
demografickým vlnám. Ve spolupráci s experty na pedagogiku a architekturu 
budeme spolupracovat na aktualizaci hygienických školních norem pro rychlejší 
výstavbu základních a středních škol. 

4) Zvýšíme propojení městských škol s kvalitním vysokoškolským prostředím  
ve městě s cílem více využít potenciál vysokých škol pro kvalitu městských škol. 

5) Podpoříme rozšiřování a vylepšování sportovišť pro všechny uživatele.  
Ve spolupráci s majiteli i provozovateli se budeme snažit o co nejširší 
zpřístupnění pro veřejnost. Podpoříme zapojování kvalifikovaných trenérů  
do výuky tělesné výchovy ve školách. 

 

Doprava 

Doprava ve městě musí být efektivní, moderní, udržitelná a vyvážená. 

1) Posílíme, zkvalitníme a zrychlíme MHD, kterou budeme prioritizovat. Zasadíme 
se o dobudování metra D ve všech úsecích. Připravíme studii proveditelnosti 
tangenciálně-okružní kapacitní kolejové dopravy. Budeme pokračovat  
v budování tramvajových tratí s prioritou vnitřního tramvajového okruhu. 
Budeme spolupracovat na rozvoji železnice včetně tratě na letiště nebo „metra 
S“. Pro vysokou přepravní kapacitu budeme nadále preferovat kolejovou 
dopravu. Budeme zlepšovat propojení městské a příměstské veřejné dopravy. 

2) Budeme zkvalitňovat a vylepšovat silniční síť, včetně prací na dostavbě 
Městského okruhu, kde budeme usilovat o finanční podporu státu. Při plánování 
a realizaci velkých dopravních staveb budeme myslet i na bezbariérovou 
prostupnost pro pěší a cyklisty. Podporujeme dobudování Pražského okruhu 
státem s aktivní účastí města na navazujících investicích města a budeme 
spolupracovat při majetkoprávních úkonech. 

3) Podpoříme budování náhrady kapacitních autobusových tras nízkoemisními 
vozidly a modernizaci vozového parku včetně nových tramvají. Urychlíme 
zavádění nových technologií pro udržitelnou, efektivní a bezpečnou dopravu. 
Budeme zavádět autonomní dopravní systémy a podporovat sdílenou mobilitu 
včetně řešení jejich negativních dopadů. 

4) Budeme dále zlepšovat podmínky pro chodce i cyklisty. Bezbariérový přístup 
ke kvalitní pražské MHD budeme dál rozšiřovat a současně odstraňovat 
zbytečné bariéry pěšího a cyklistického pohybu po městě tam, kde to je účelné. 

5) Vytvoříme novou komplexní celoměstskou koncepci parkování ve věci 
parkovacích zón, P+R a parkovacích a dopravních terminálů, a to na základě 
dostupných dat s ohledem na další koncepční materiály města a úpravy 
stavebních předpisů za účelem postupného zklidňování centra. 
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Bezpečnost 

Praha je podle mezinárodních hodnocení jedním z nejbezpečnějších míst pro život. 

1) Posílíme programy prevence kriminality. Zavedeme systémy včasné 
intervence, zejména v zatížených lokalitách. Přijmeme opatření, která zvýší 
pocit bezpečí místních obyvatel.  

2) Soustředíme se i na potřebná opatření v oblasti energetické a kybernetické 
bezpečnosti, zvládání krizových situací a stavů. 

3) Vybudujeme moderní operační středisko Zdravotnické záchranné služby, 
zmodernizujeme výjezdová místa záchranných složek a služebny městské 
policii a Policie ČR v majetku města. Zaměříme se na kvalitnější pracovní 
podmínky a podporu pracovníků IZS. 

4) Na základě dat vyhodnotíme efektivitu městského kamerového systému. 
Odmítáme využívání funkcionalit rozpoznávání obličejů, chceme však využívat 
umělou inteligenci pro analýzu kamerových záznamů k získání 
anonymizovaných statistických dat pro plánování a řízení města. 

5) Veřejný pořádek je záležitostí všech obyvatel, ne pouze represivních orgánů  
a opatření. Proto vyhodnotíme efektivnost a vymahatelnost vyhlášek a špatně 
vymahatelné upravíme. Zmírníme protialkoholní vyhlášku tak, aby došlo  
k jejímu zpřehlednění a aby místa se zákazem konzumace alkoholu mohla být 
jasně označena. Zefektivníme vymáhání sankcí za dopravní přestupky včetně 
odtahů vozidel bránících bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

 

Bydlení, sociální a zdravotní služby 

Budeme respektovat různorodost obyvatel města. Proto podpoříme všechny rodiny,  
ty vlastní i ty náhradní, bez ohledu na sociální status jejich členů. Pokud se někdo 
dostane do nelehké sociální situace, vždy bude mít kam se obrátit. Fyzické i duševní 
zdraví Pražanů je priorita. Budeme podporovat a rozvíjet všechny formy bydlení včetně 
nájemního. 

1) Obnovíme výstavbu obecních bytů a podpoříme udržitelný rozvoj družstevního 
a spolkového bydlení. Zajistíme rozvoj kontaktních center pro bydlení  
na městských částech. Budeme dále rozvíjet systém sociálního bydlení  
se speciálním zaměřením na rodiny s dětmi a s důrazem na desegregaci 
(prevenci vzniku vyloučených lokalit) i poskytování městských bytů vybraným 
profesím. Budeme podporovat bydlení lidí s PAS+ s chováním náročným  
na péči. Budeme spolupracovat na systematickém řešení bezdomovectví. 

2) Lepší využívání existujícího bytového fondu podpoříme rozšířením činnosti 
Městské nájemní agentury i výrazným zlepšením postavením pronajímatele tak, 
aby výrazně klesl podíl neužívaných bytů ve městě a zvyšoval se počet bytů 
pro potřebné. Účinnou regulací služeb typu AirBnB omezíme problémy  
s udržením veřejného pořádku. 

3) Rodinu považujeme za základ zdravé a prosperující společnosti, proto budeme 
při svém konání vždy myslet na usnadnění života rodin zejména s dětmi. 
Podpoříme mezigenerační soužití, sousedské i komunitní aktivity, mateřská  
a rodinná centra, dostupnost volnočasových aktivit pro děti všech věkových 
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kategorií a sociálních skupin. Budeme respektovat různorodost obyvatel města. 
Podpoříme pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči, aby žádné dítě 
nemuselo vyrůstat v ústavu. Budeme naplňovat podporu mladých lidí 
opouštějících náhradní péči. Podporu budeme zajišťovat i skrze Sociální 
nadační fond. 

4) Budeme podporovat sociální služby s důrazem na kvalitu života. Prioritou  
je rozvoj komunitní a terénní péče především v domácím prostředí. Péče  
v pobytových zařízeních musí splňovat vysoké standardy, aby tyto domovy byly 
lidské, přívětivé a respektovaly lidská práva a osobní důstojnost svých obyvatel. 
Budeme pokračovat v transformaci systému péče o Pražany, kteří potřebují 
intenzivní podporu. Podpoříme vytvoření nových kapacit sociálních služeb 
komunitního typu na území HMP, průběžnou realizaci nových kapacit 
vysokointenzivních služeb sociální péče na území HMP zejména pro osoby  
s PAS+ . Podpoříme záměr realizace Střediska podpory náhradních rodičů  
na území hl. m. Prahy a chráněné bydlení. 

5) Budeme podporovat rozvoj zdravotních služeb ve městě s důrazem na duševní 
zdraví, prevenci a harm reduction, včetně prevence závislostí v rovnoměrně 
rozprostřené síti ve spolupráci s městskými částmi. 

6) Budeme pokračovat v zavádění opatření k vyšší transparentnosti a kontrole 
hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotní a sociální. Zavedeme 
otevřená výběrová řízení na ředitele těchto organizací v pravidelném  
v pravidelném cyklu. 

 

Životní prostředí a klimatický plán 

Chceme, aby byla Praha nejzelenějším městem Evropy, kde bude i v létě příjemně. 
Kvalitní péčí o zeleň, odstraňováním znečištění a harmonickým rozvojem města 
krátkých vzdáleností i moderní energetikou budeme usilovat o zdravé životní prostředí. 

1) Ochladíme Prahu a zlepšíme klima rozšířením zelených i vodních ploch. 
Finance z Evropských i jiných fondů využijeme na revitalizace veřejných 
prostranství primárně na sídlištích a dalších opomíjených lokalitách našeho 
města. Soustředíme se na kvalitu a vitalitu stromů, nebudeme se bát nahradit 
polomrtvé stromy novými, vitálnějšími, lépe zasazenými, dle schválených 
standardů stromořadí a modrozelené infrastruktury.  

2) Budeme prosazovat předcházení vzniku odpadů na úrovni města, podpoříme 
rozvoj udržitelných byznys modelů a využívání druhotných zdrojů cestou 
druhotného využití a recyklace. Podpoříme opravny a dílny, které pomáhají 
prodloužit životnost použitých věcí či jim vdechnout nový život. Vybudujeme 
bioplynku, která z gastroodpadu udělá hnojivo a bioplyn. 

3) Budeme optimalizovat vytápění v budovách v majetku Prahy, omezovat 
znečištění lokálními topeništi a motivovat občany k efektivnímu využívání 
energie a šetření s ní. 

4) Zpřehledníme systém údržby městské zeleně a veřejného prostoru mezi 
městem a městskými částmi včetně adresné odpovědnosti za její kvalitu. 
Umožníme aktivním městských částem zapojit se do koordinovaného úklidu  
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a údržby pěších tras a zeleně na území městské části ve správě města. Budeme 
podporovat rozvoj komunitních zahrad, zachování zahrádkářských osad  
ve městě a participaci občanů na údržbě městské zeleně tam, kde to bude 
účelné. 

5) Budeme usilovat o návrat vody do města. Budeme zpřístupňovat Vltavu  
a městské potoky, vodní nádrže a rybníky pro přírodní koupání. Budeme 
pokračovat v revitalizaci Štvanice a v přípravě čtyř nových metropolitních parků 
včetně protipovodňových opatření. Budeme pokračovat ve výsadbě stromů  
a umisťování zeleně do obytného prostoru. Budeme průběžně aktualizovat 
Klimatický plán s cílem zajistit čistší vzduch ve městě, zdravější životní prostředí 
a vyšší energetickou soběstačnost města.  

 

Kultura, cestovní ruch a výstavnictví 

Kulturní dědictví je velkou předností Prahy, zároveň je pro nás i závazkem udržet jeho 
kvalitu a přitažlivost a rozvíjet jedinečné hodnoty města. 

1) Naším cílem je různorodost podporované kultury pro všechny Pražany  
i návštěvníky města, pro všechny generace s výraznější podporou živé kultury. 
Podpoříme příznivé podmínky pro tvůrčí proces. Budeme podporovat nejen 
klasické, ale i alternativní umění. Kreativní město umožňuje realizaci projektů 
přínosných pro aktuální i budoucí generace obyvatel, a to včetně spoluúčastí 
občanů na těchto procesech. 

2) Naší snahou bude přiblížit kulturní život do všech částí města, do obvodových  
i lokálních center s cílem zvýšit dostupnost pro každého obyvatele  
a odstraňování fyzických bariér pro jejich návštěvu všemi generacemi. 

3) Zaměříme se na podporu turisticky přitažlivých míst i mimo historické centrum, 
tak, aby nedocházelo k jednostrannému přetížení Pražské památkové 
rezervace a vytlačování místních obyvatel Budeme usilovat o rozšíření nástrojů 
ke stimulaci kongresové turistiky. 

4) Zprůhledníme jmenování hodnotitelů dotačních a grantových žádostí a zvýšíme 
jejich počet, aby hodnotitelé nebyli přetíženi. Budeme provádět otevřená 
výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací v pravidelném cyklu. 
 

Finance a podpora podnikání 

Budeme usilovat o vyrovnané rozpočty s podporou investic a zajištěním 
bezproblémového chodu města. Budeme usilovat o co největší investiční aktivitu 
města a městských částí.  

1) Využijeme v maximální možné míře partnerství se státem při strategických 
investicích a ve vhodných oblastech s reálnou návratností i se soukromým 
sektorem. V oblasti nejvýznamnějších investic budeme usilovat o financování  
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i s pomocí zahraničních fondů a rozvojových bank. Budeme aktivně využívat 
možností dotačních titulů z evropských programů. Zajistíme potřebné 
spolufinancování pro město a jeho organizace, aby na mezinárodních 
projektech mohly spolupracovat.  

2) Chceme otevřít diskusi o změně rozpočtového určení daní pro kraje a města 
tak, aby větší díl z vybraných daní než dnes zůstával v místě vzniku, například 
cestou přímého podílu obce na korporátních daních vybraných v dané obci  
a v případě Prahy byla zohledněna její funkci hlavního města a zatížení jako 
nadregionálního centra. 

3) Ve spolupráci s městskými částmi připravíme dlouhodobě stabilní nastavení 
finančních vztahů mezi hlavním městem a městskými částmi tak, aby již 
rozpočty městských částí nebyly závislé na současných či bývalých výnosech 
z prodeje majetku. Podpoříme rovněž vyšší investiční kapacitu městských částí, 
které zajišťují služby pro sousední městské části. Zároveň musíme projednat  
a schválit i zefektivnění výkonu přenesené správy, aby nedocházelo k jejímu 
doplácení z prostředků samosprávných. 

4) Podpoříme obchodní společnosti s inovativním potenciálem s místem podnikání 
v Praze při prezentaci jejich výrobků a služeb v zahraničí. Povedeme 
intenzivnější dialog s podnikateli o překážkách, které jim brání v dalším rozvoji 
jejich podnikání. Budeme na celostátní úroveň přenášet podněty  
na odstraňování nadbytečné byrokracie a regulace.  

 

Majetek a transparentnost 

Budeme prosazovat promyšlené, transparentní a odpovědné hospodaření s majetkem 
města. 

1) Majetek města, který neslouží veřejně prospěšnému účelu, musí generovat 
finanční prostředky pro město. Budeme prosazovat promyšlené, průhledné  
a odpovědné hospodaření s majetkem města. Budeme realizovat opatření  
ze schválené Protikorupční strategie. 

2) Podnikatelský plán budeme sestavovat tak, aby byla zajištěna obnova majetku 
a získané prostředky zakládaly budoucí efektivní využití k naplňování 
dlouhodobých cílů města. Zefektivníme vymáhání dluhů z nebytového majetku, 
ale budeme postupovat sociálně citlivě u dluhů z nájmů bytů. 

3) Dokončíme majetkové směny se státem tak, aby město získalo pozemky 
výstavbu městského nájemního bydlení včetně potřebné infrastruktury města 
s tím, aby stát mohl co nejrychleji řešit investice do státem zajišťovaných funkcí 
v nadregionální infrastruktuře a službách. Nebudeme se zbavovat městského 
majetku vhodného pro potřeby bydlení a vzdělávání pronájmem k jiným účelům 
či prodejem a budeme k obdobnému přístupu motivovat městské části. 

4) pro potřeby bydlení a veřejného vzdělávání prodejem či pronájmem k jiným 
účelům a budeme k obdobnému přístupu vést i městské části. 
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5) Jasnou transparentní majetkovou politikou a péčí správného hospodáře 
přispějeme k růstu využitelnosti městského majetku i jeho efektivnějšího využití 
pro potřeby obyvatel. Budeme pokračovat v kultivaci veřejného prostoru 
zejména v turisticky exponovaných lokalitách. Reklama umístěná na městském 
majetku bude citlivá pro město a jeho obyvatele z hlediska technického řešení 
a s ohledem k lokalitě umístění. Vytvoříme podmínky pro možnost 
nízkorozpočtové reklamy na omezené období před volbami tak, abychom 
podpořili férovou politickou soutěž.  

6) Otevřenými cestami umožníme obyvatelům více kontrolovat hospodaření 
města i jeho organizací takovým způsobem, aby zároveň městské organizace 
neztratily svou konkurenceschopnost a neohrozili jsme tak jejich hospodárnost. 
Budeme pokračovat ve zprůhledňování hospodaření městských společností 
například skrze otevřená data o zadávaných zakázkách a přijatých fakturách. 
Nastavíme jim jasný kurz vlastnickou politikou a přehledně definovanými 
strategickými zásadami a pokyny. 

 

Infrastruktura a energetika 

Budeme dále smysluplně investovat do rozvoje městské infrastruktury s ohledem  
na její dlouhodobou udržitelnost, funkčnost a bezpečnost. Budeme usilovat o zvýšení 
energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti s ohledem na předcházení 
bezpečnostních rizik a zvládání krizových situací.  

1) Stav kanalizační a vodovodní sítě nesmí ohrožovat chod města, proto budeme 
nadále podporovat jejich obnovu. Při jejich rozvoji budeme preferovat potřeby 
města, využívat přednostně městské pozemky i dbát na ucelenost a bezpečnost 
systému. Budeme rozšiřovat síť kolektorů tak, aby se mohly lépe využívat 
veřejná prostranství v centrální části města 

2) Rozvoj páteřních sítí budeme koordinovat se správci tak, abychom podpořili cíle 
města krátkých vzdáleností a zajistili bezpečný chod města včetně rozvoje 
v souladu s územním plánem. 

3) Podpoříme rozvoj elektromobility i cestou zařízení pomalého dobíjení spojených 
s lampami veřejného osvětlení. Cílem moderního veřejného osvětlení je snížení 
nákladů při zajištění dostupného komfortu pro obyvatele. 

4) Společnosti spravující městskou infrastrukturu se budou podílet na naplňování 
cílů spojených se snahou na zlepšení klimatu. Zároveň musí zajistit bezpečný 
a bezproblémový chod města a zásobování obyvatel. Budeme postupovat  
co nejrychleji k vyšší energetické soběstačnosti a větší diverzifikaci zdrojů. 

5) Ve firmách 100% vlastněných městem budeme dbát opatření protikorupční 
strategie při ohledu na zachování jejich obchodní konkurenceschopnosti. 
Zefektivníme majetkovou strukturu městských společností v oblasti energetiky. 

6) Podpoříme opatření pro urychlení konce závislosti na fosilních palivech a větší 
diverzifikaci energetických zdrojů a komunitní energetiku. Vyčleníme finance  
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na podporu záměrů města a jeho městských částí na budování fotovoltaických 
elektráren na střechách spravovaných budov a parkovišť. Budeme 
spolupracovat s distribučními společnostmi na výstavbě a posílení kapacity 
distribučních sítí, s cílem umožnit připojení nových zdrojů elektrické energie.  

 

IT, inovace a Smart Prague 

Informační a komunikační technologie budeme využívat ke zvýšení pohodlí pro občany 
při využívání městských služeb, zefektivnění městské administrativy, řízení města  
na základě reálných dat a také pro komunikaci záměrů města a jejich participaci  
s občany. Pomocí otevřených dat budeme bojovat proti dezinformacím a zároveň 
umožníme vznik nových digitálních služeb. Napomůžeme realizaci zákona o právu  
na digitální služby v samosprávných agendách města. 

1) Cílem je podpořit rozvoj inovací a vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst. 
K tomu vybudujeme či podpoříme vznik vědeckotechnického parku jako 
prostoru k prolínání průmyslu, startupů, akademické sféry i vědeckých institucí. 
Budeme nejen podporovat a popularizovat inovace v městem vlastněných 
organizacích, ale i kultivovat inovační ekosystém ve spolupráci s průmyslem  
a akademickým sektorem. Budeme lákat zahraniční vědce a výzkumníky  
a podpoříme mezinárodní výměny studentů i vyučujících. 

2) Budeme dále zprostředkovávat služby města, městských částí i městských 
společností do Portálu Pražana a nabízet je v digitální formě. Otevřeme tuto 
platformu komerčním poskytovatelům služeb pro tvorbu uživatelských aplikací. 
Zpřehledníme webové i mobilní aplikace napříč městem a městskými 
společnostmi zejména u služeb, které obyvatelé Prahy potřebují nejčastěji. 
Vytvoříme společný portál s nabídkami práce pro městské organizace  
na jednom místě 

3) Otevřená a efektivní komunikace, využití dostupných informací a informačních 
systémů musí sloužit pro lepší informovanost obyvatel a efektivní správu města. 
Zaměříme se na vzdělávání dospělých v oblasti moderních technologií jako  
na cestu odstraňování bariér. Budeme podporovat využití open-source software 
tam, kde je to účelné a bezpečné, a publikování open-dat.  

4) Vybudujeme kompetenční centra, která budou přebírat a uchovávat znalosti 
(know-how) na úrovni města s cílem omezení znalostní závislosti na vybraných 
dodavatelích v oblasti ICT. Vytvoříme fyzický prostor pro setkávání s veřejností 
k tématu inovací a prezentaci datové platformy a dalších součástí konceptu 
Smart Prague. Navýšíme kapacitu Prahy pro zapojení do mezinárodních 
projektů ve spolupráci s dalšími evropskými i světovými městy. 
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příloha č. 5 - 17 zákonů a 5 velkých investic pro všestranný rozvoj Prahy 

Zákony pro Prahu 

Doprava 
1. Schůdné chodníky bez rozházených koloběžek  
a zaparkovaných aut. Není možné, aby na 
chodnících parkovala auta, válela se tam komerční 
sdílená kola  
či koloběžky a chodec nemohl volně projít. Posílíme 
možnost samospráv zajistit, že budou chodníky 
průchozí včetně povinností pro komerční 
provozovatele. 

Novela: Změna zákona o provozu na 
pozemních komunikacích   

Gestor: Ministerstvo dopravy  

2. Posílená role obce v dopravním značení. 
Posílíme možnosti samosprávy města ovlivnit 
podobu dopravního značení v oblastech umísťování 
nových přechodů pro chodce, bezmotorovou dopravu  
a značení parkovacích zón, například pomocí 
silnějšího návrhového oprávnění.  

Novela: Změna zákona o provozu  
na pozemních komunikacích 

Gestor: Ministerstvo dopravy  

3. Stop zneužívání trvalých pobytů jen k výhodám, např. parkování. Zjednodušíme zákon 
upravující zóny pro parkování, aby dával obcím širší zmocnění. Obce tak budou mít například možnost 
ve vybraných lokalitách vyřešit situaci, kdy na jednu adresu jsou hlášeny desítky nebo stovky registrací 
trvalých pobytů osob pro získání zvýhodněného parkování centru města a na skutečné místní obyvatele 
pak nezbývá  
v ulicích parkovací místo.  

Novela: Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích  

Gestor: Ministerstvo dopravy  

4. Zákony umožňující rozvoj tramvajových tratí. Tramvajové tratě umožňují ekologickou a 
prostorově úspornou přepravu po městě. Dnešní stavební předpisy a hlukové normy bohužel často 
nesmyslně komplikují rozvoj tohoto druhu dopravy.  

Novela: Změna stavebního zákona  

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj (+ Ministerstvo zdravotnictví za hygieny a hluk) 
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Bydlení 
5. Svoboda vlastníků domů inovovat. Ochrana 
památek je pro Prahu klíčová věc. Současně musíme 
najít takovou podobu, kdy nepůjde na úkor 
aktuálních potřeb obyvatel, například energetických 
úspor  
či zelené Prahy. Upravíme kompetence památkářů, 
aby bylo možné dát v památkové rezervaci na dům 
solární tašky či panely, zateplovat, měnit okna za 
lepší či modernizovat vnitřní prostory, za 
předpokladu,  
že to výrazně nenaruší vnější charakter domu. Také  
by mělo být možné sázet ve veřejném prostoru  
v historickém centru zeleň a stromy i v místech, kde dříve nebyly, přestože dojde k sezónnímu zastínění 
historických fasád. 

Novela: Změna památkového zákona Gestor: Ministerstvo kultury 

6. Ochrana sousedů proti dopadům Airbnb. Schválíme moderní zákon pro ubytovací služby v bytech, 
který bude chránit sousedy proti neslušnému chování hostů. Dáme obcím právo si na svém území určit 
vymahatelná pravidla pro tzv. krátkodobé pronájmy. Teze návrhu jsou v programovém prohlášení vlády. 

Novela: Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu  

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

7. Pomoc se zdražováním díky slevám na místní služby. Pro řadu lidí pracujících v profesích 
klíčových pro fungování města, jako jsou záchranáři, technici či pracovníci v úklidu, se kvůli zdražování 
a drahým nájmům stává život v Praze nedostupným. Je nezbytné, aby měla Praha široké možnosti pro 
slevové programy a prioritizace pro místní obyvatele na služby, které poskytuje město nebo městské 
firmy nebo daně či poplatky. Jde například o slevy na dopravu, svoz odpadů, parkování, školky nebo 
daň z nemovitosti. Tyto slevy by měly být realizovány zavedením odečitatelné položky tak, aby byl 
systém daní a slev výhodný pro občany a dokázal reagovat na vysokou poptávku ze strany zahraničních 
investorů. 

Novela: Změna zákona o hlavním městě Praze a obcích, změna zákona o dani z nemovitých 
věcí  

Gestor: Ministerstvo financí 

8. Možnost zohlednit počet svozů v poplatcích za odpad. Novelou zákona o místních poplatcích z 
roku 2021 došlo v Praze k nutnosti vytvoření fixního ceníku za litr odpadu. Mělo by být prověřena 
možnost dvousložkového poplatku za odpad, tedy zohledňující nejen svážený objem, ale také počet 
svozů. Méně výjezdů a manipulací s nádobou je totiž pro město levnějších i ekologičtějších. 

Novela: Změna zákona o místních poplatcích 

Gestor: Ministerstvo životního prostředí 
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Památky, turismus a veřejný prostor 
9. Rozšíření zmocnění pro obce pro podmínky 
reklamy v památkových zónách. Pravidla pro 
reklamu v památkových rezervacích měst se budou 
týkat  
i reklamy viditelné z veřejných prostranství, i když 
není přímo umístěná na veřejném prostranství, ale 
např. 
 na vnitřní straně výlohy. Toto opatření zajišťuje 
rovné podmínky pro všechny podnikatele. Pravidla 
reklamy  
v historickém centru budou závazná. 
 

Novela: Změna zákona o regulaci reklamy 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

10. Konec nerovných podmínek pro turistické podnikání v centru. V centru Prahy platí zákaz 
nabízení služeb na ulici, např. na Staroměstském náměstí. Některé - zejména zahraniční - firmy to 
obchází pořádáním fiktivních veřejných sbírek. Na reálný veřejně prospěšný účel jde pouze několik 
procent výtěžku z těchto sbírek a zbytek jde podnikateli. Toto je nekalá konkurence. Upravíme zákon 
tak, aby nebylo možné obcházet všeobecná pravidla pro placení a nabízení služeb. Bez ohledu na to, zda 
jsou služby nabízeny jako veřejná sbírka. Také zvážíme pravomoc krajského úřadu zakázat veřejnou 
sbírku, pokud je výtěžek  
na veřejně prospěšný účel tunelován do soukromé kapsy. 

Novela: Změna zákona o veřejných sbírkách a živnostenského zákona 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

11. Vymahatelnost práva vůči návštěvníkům a recidivistům na ulicích. Zasadíme se o posílení 
vymahatelnosti práva v oblasti veřejného pořádku vůči zahraničním návštěvníkům Prahy, například 
podnapilým turistům ze zahraničí rušícím noční klid, případně u recidivistů. Dnes je často ekonomicky 
výhodné v turistických lokalitách opakovaně porušovat předpisy a nerespektovat městské vyhlášky. 
Zpracujeme analýzu vymahatelnosti podle zahraničních úprav a prosadíme řešení tohoto problému.  

Novela: Změna zákona o přestupcích  

Gestor: Ministerstvo vnitra 

12. Vymáhání zákazu prodeje symbolů propagujících totalitu. V historickém centru je možné na 
každém rohu koupit beranici nebo matrijošku se symbolem okupantů ze Sovětského svazu. 
Komunistický režim byl nelegitimní a zločinný, jak říká zákon o protiprávnosti komunistického režimu. 
V tomto případě již byla změna zákona schválena. Trestná je propagace hnutí směřujícího k potlačení 
práv a svobod člověka  
a hlásajícího třídní zášť, ale nově také výroba a nabízení propagačních předmětů nacistické a sovětské 
totality, pokud se tak neděje pro účely vzdělávání (§ 403 a 403a tr. zák.). Při projednání zprávy 
nejvyššího státního zástupce na vládě budeme chtít, aby byla vláda informována, jak je trestní zákoník 
v této oblasti vymáhán. 

Bod: Projednání zprávy nejvyššího státního zástupce na vládě při nejbližší příležitosti 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 
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Efektivní správa města 
13. Transparentnější a rychlejší veřejné zakázky. Umožníme vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku  
z důvodu nesplnění zákonné povinnosti zasílat do sbírky listin na obchodním rejstříku účetní závěrku,  
z důvodu založení firmy teprve několik dnů předem bez dosavadních zkušeností v oboru nebo v jiných 
relevantních případech. Podpoříme změny ve fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které 
povedou k urychlení soutěžení veřejných zakázek skrze rychlejší rozhodování o přezkumu. 

Novela: Změna zákona o zadávání veřejných zakázek 

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

14. Možnost Prahy koupit a zvelebit památky  
a pozemky, o které stát nemá zájem a prodává  
je. Zpracujeme analýzu možností přednostního 
informování obcí o chystaných prodejích státního 
nemovitého majetku na jejich území. Pokud tomu 
nebudou bránit vážné důvody, samosprávy (kraje  
a obce), které o to projeví zájem, budou mít vůči státu 
a jím ovládaným organizacím předkupní právo. 
Praha a další obce tak nebudou přicházet o historicky  
či kulturně cenné budovy či pozemky, ale tyto budou 
dále sloužit veřejnosti. Poučme se z příběhu Nádraží 
Vyšehrad, které je kulturní památkou, kterou stát prodal developerovi, který již desítky let nechává 
objekt chátrat, aby spadnul, a postavil na jeho místě ziskovější developerský projekt. Návrh změny 
předložilo ZHMP již v roce 2019. Přitom bude předkupní právo navrženo tak, aby nebránilo státu 
využívat pozemky v jeho vlastnictví, např. k rozvoji průmyslových zón či energetické infrastruktury. 

Novela: Změna zákona o majetku státu 

Gestor: Ministerstvo financí 

15. Adekvátně placená expertní povolání v samosprávě. Podobně jako to vyjádřila vláda v koaličním 
programu, chceme samosprávě umožnit tržně platit pracovníky v expertních profesích. Město si potom 
bude moci nabídnout lepší podmínky svým klíčovým zaměstnancům, informatikům, architektům, 
právníkům či jiných expertům, zatímco dnes tyto činnosti často zdlouhavě a draze zadává externě 
formou veřejných zakázek. Možností je zřízení tzv. klíčových míst, která lze zřídit podle služebního 
zákona, nebo znovuzavedení smluvních platů. Zvážíme přibližování zákona o úřednících samosprávy a 
služebního zákona.  

Novela: Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  
a správě 

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

16. Digitální úkony bez vyžadování podání datovou schránkou. Zavedeme možnost digitálního 
úkonu  
i u podání, která mají v zákoně nyní u elektronického podání historicky výslovně vyžadovanou datovou 
schránkou. Zvážíme zavedení digitální plné moci ke zplnomocnění k osobnímu vyzvednutí dokladu  
či zaplacení pokuty. 

Novela: Změna zákona o právu na digitální služby  

Gestor: Vicepremiér pro digitalizaci 

17. Soulad minimálních odměn pracovníků samosprávy s minimální mzdou. Podle nařízení vlády 
začíná tarifní složka platu samosprávných úředníků, zaměstnanců v kultuře, technických, 
administrativních  
a vedoucích pracovníků v sociálních službách, nepedagogických pracovníků a dalších profesí v 
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nejnižším stupni kvalifikace na částce 11 030 Kč, ačkoliv minimální mzda činí 16 200 Kč a 
zaměstnavatel musí tento rozdíl doplácet. Tarifní částky v části tabulky jsou absurdně nízké a je zřejmé, 
že tabulka vyžaduje revizi. Iniciujeme diskusi s vládou a dalšími samosprávami o tom, jak tento problém 
řešit. 

Novela: změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Velké investice pro Prahu 
1. Metro D. Metro D obsluhuje sídliště Novodvorská a Krč. Podporujeme spolufinancování výstavby 
metra státem, případně z evropských peněz, tak aby stát uhradil významnou část celkových nákladů.  
Stát na výstavbu metra přispívá i v Mnichově, Vídni či Budapešti. Navíc jde o zásadní stavbu národního 
významu, která pomůže výrazně snížit emise v dopravě.  

 

2. Vnitřní městský okruh. Podporujeme spolufinancování výstavby městského okruhu státem, 
podobně jako je tomu v Brně. Jde o zásadní stavbu národního významu, která bude využívána nejen 
obyvateli hlavního města, ale i návštěvníky z ostatních regionů. Bez spolufinancování státem nebude 
mít hlavní město na tuto klíčovou dopravní stavbu dostatek financí. 

 

3. Vnější silniční okruh kolem Prahy. Apelujeme na ministerstvo dopravy, aby urychlilo výkup 
pozemků pro pražský okruh a stavbu zbývajících úseků Pražského okruhu.  

 

4. Rozvoj železnice v Praze i navazujících tratí. Podporujeme, aby byly všechny úseky železnice z 
Prahy na letiště v Ruzyni co nejdříve dokončené. Stejně tak podpoříme dostavbu Vyšehradského mostu, 
stavbu Libeňského přesmyku, zkapacitnění trati do Běchovic, modernizaci trati do Berouna či výstavbu 
vysokorychlostních tratí a Nového spojení 2.  

  

5. Vltavská filharmonie. Prosazujeme, aby 
financování této stavby, která bude sloužit i pro státní 
Českou filharmonii, bylo u části hrazené z veřejných 
zdrojů sdíleno mezi státem a hlavním městem 
Prahou. Jde o kulturní instituci celostátního 
významu.  
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