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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

 
    

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

 

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ 
Výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP konaného dne  

15. 6. 2016 v 17:00 hod. 
Prostřední salonek v prostorách primátorky hl.m.Prahy, 2.patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Ondřej Mirovský, Bc. Libor Hadrava, Adam Zábranský, JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Ondřej 

Prokop, Mgr. Matěj Chytil 
Omluveni: Ing. Eva Vorlíčková, JUDr. Vladislava Veselá, Mgr. Lukáš Manhart, JUDr. Monika Krobová Hášová 
Nepřítomni:   
Hosté: Karel Grabein-Procházka, Ondřej Profant, člen ZHMP Profant, JUDr. Tomáš Havel, ředitel LEG MHMP, 

JUDr. Eva Novaková, ředitelka ZIO MHMP, JUDr. Soňa Thuriová, František Marčík, Michal Fišer, Operátor 
ICT, Jan Gregar   

Jednání řídil: Mgr. Ondřej Mirovský, předseda Výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a 
informatiku ZHMP      

 

Text zahájení: 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení 
ověřovatele zápisu 

2. Představení nového ředitele odboru a priorit 
informatiky MHMP 

3. Informace k průběhu zkušebního provozu 
projektu Lítačka 

4. Záměry a rozpracované návrhy vyhlášek HMP k 
projednání v druhém pololetí 2016 

5. k Základním zásadám pro obsazování míst v 
orgánech obchodních společností s majetkovou 
účastí hl. m. Prahy 

6. k Petici na podporu pouličního umění (buskingu) 

7. Program výboru v druhém pololetí roku 2016 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod, schválení ověřovatele, schválení programu jednání, vzetí na vědomí zápisu z jednání výboru 
Předseda výboru Ondřej Mirovský přivítal přítomné a zahájil jednání výboru.  
Předseda výboru navrhl vypuštění bodu 2. Z důvodu nemoci nového ředitele pro informatiku. 
Schválení programu jako celku. 
Hlasování o programu: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0  
Program byl přijat 
 
Ověřovatel zápisu:         Adam Zábranský 
 
 
3.    Informace k průběhu zkušebního provozu projektu Lítačka 
 
Úvodní slovo: Michal Fišer, předseda představenstva společnosti Operátor ICT 
 
Představení pilotního provozu systému „Zjednodušené přepážky“, systém starající se o vydávání čipových karet. 
Společnost na základě usnesení RHMP č. 302 ze dne 16. 2. 2016 zahájila vydávání čipové karty Lítačka, systém Opencard 
je stále provozuschopný, dochází k postupnému navyšování prodeje čipových karet. Výměna probíhá na expresních 
přepážkách, karta je vystavena přímo na místě. V průběhu zhruba 8 měsíců má dojít k výměně zhruba 500.000 karet. 
Společnost připravuje model, ve kterém žadatelé budou moct kartu získat na zhruba 30 výdejních místech, kde po podání 
žádosti získají kartu do 14 dnů poštou. Společnost preferuje vydání karty „on line“, kde se o ni bude žádat na webu. 
Pilotní provoz měl být ukončen k 30. 6.2016. Systém nebyl zátěžově otestován větším množstvím vydávaných karet, 
nebyla dokončena implementace webového rozhraní, současně se čeká na převod smlouvy z HMP na Operátora, ve 
smyslu výroby karet, návaznost na implementaci systému hromadného vydávání. Z těchto důvodů zatím Operátor není 
schopen ekonomicky vyhodnotit provoz, především proto, že nebyl zátěžově otestován.  
Je připraven podklad na Radu v působnosti valné hromady, Operátor požádá Radu o prodloužení zhruba o tři měsíce, tak 
aby byl schopen během září předložit zprávu o pilotním provozu a návrh dalšího postupu. 
 
 
Diskuse: 
 
O. Profant:  Proč Operátor ICT neprovedl zátěžové testy?  
M. Fišer: Na systému, jako takovém byly provedeny zátěžové testy, ale musí se otestovat systém ve vztahu k webové 
aplikaci a otestovat modul hromadného zpracování. 

 

         Usnesení č. U-VL- 

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

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Informaci k průběhu zkušebního provozu projektu Lítačka představeného předsedou představenstva 
Operátora ICT, a.s. 
 

Hlasování: Pro   5   proti  0 zdržel se  0  
Návrh byl přijat. 
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4. Záměry a rozpracované návrhy vyhlášek HMP k projednání v druhém pololetí 2016 
 
JUDr. Eva Novaková, ředitelka odboru ZIO představila členům výboru rozsah činností odboru a seznámila je s návrhy 
připravovaných vyhlášek.  
 
Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol, zřizovaných jednotlivými městskými částmi, vyhláška 
v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení, pak bude rozesílána do připomínkového řízení městským částem, 
v září by měla být předložena 
O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy  
Tato vyhláška byla projednávaná ve výboru, komisi i Radě, vyhláška RHMP neprošla, ale bylo uloženo na ní pracovat dál a 
vyčlenit místa, kde by mohli být venčeni psi bez vodítka. Byly osloveny malé městské části, aby navrhly místa vhodná 
k venčení psů. 
Předpokládané předložení je konec roku 2016 
Obecně závazná vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v HMP 
Záměr je zpracován formou paragrafového znění a připraven k projednání RHMP. V současné době platná vyhláška je 
překonaná novým zákonem o pyrotechnických výrobcích, který zavedl nové třídění pyrotechnických výrobků, vyhláška je 
díky tomu obtížně aplikovatelná. Záměr vychází z tohoto zákona. 
Obecně závazná vyhláška o čestném občanství a cenách HMP 
Návrh podrobnějším způsobem upravuje udílení čestných občanství a cen, návrh může předložit i nadále člen ZHMP nebo 
Zastupitelstva městské části. Návrh řeší udělování cen „in memoriam“. V návrhu by měly být zrušeny termíny pro návrhy 
pro udílení. 
Nejpozději 20. 6. 2016 by měl být návrh poslán do podpisového kolečka. 
Obecně závazná vyhláška o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
Žádost, o rozšíření míst o prostor u veřejných knihoven. Proběhla konzultace se zástupci městských částí a Městské 
policie. Vyhláška by měla být předložena na přelomu října a listopadu 2016. 
 
JUDr. Soňa Thuriová, ředitelka odboru DPC seznámila členy výboru s problematikou schválené vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. 
m. Prahy, kterou se mění OZV č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace (tzv. loterijní vyhláška) 
Vyhláška byla schválena 26. 11. 2015 ZHMP. Finální znění bylo poněkud odlišné od varianty odsouhlasené Radou, účinnost 
vyhlášky stanovena od 1. 1. 2016, v současné době je ve vyhlášce 101 míst, klíčem výběru byla povolená kasinová hra. Od 
schválení začaly přicházet podněty a stížnosti provozovatelů. Podněty provozovatelů byly kromě MHMP zasílány i na 
Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán, ministerstvo vyzývalo MHMP k poskytnutí vyjádření ke konkrétním námitkám. 
Ministerstvo vnitro zaslalo podnět, aby ve všech vyjádřeních MHMP bylo, že vyhláška je v souladu se zákonem a 
ministerstvo neshledalo důvod k uplatnění rozhodových opatření vůči HMP. 
V únoru bylo na ZHMP projednáváno doporučení kontrolního výboru, o kterém bylo rozhodnuto, že bude postoupeno 
odborné komisi, 10. 5. 2016 byl tento tisk předložen komisi RHMP pro regulaci loterií, odbor poplatků a cen připravil pro 
toto jednání podklady.  Odbor DPC provedl šetření na jednotlivých připomínkovaných místech, komise na základě 
předložených podkladů dospěla k názoru, že není třeba vyhlášku novelizovat.  
Na vyhlášku nejsou evidované soudní spory. 
Bude vyhlášen nový zákon o hazardních hrách, který obsahuje mnoho nových pojmů a definic. K vyhlášce se vztahuje 
§138, který říká, že obecně platné vyhlášky se považují za obecně závazné vyhlášky i podle nového zákona.  
 
 
Diskuse: 
 
O. Mirovský: Kolik žalob šlo přesně s loterijní vyhláškou z roku 2013? 
S. Thuriová: Není informaci, že by nějaká žaloba probíhala. MV neposuzuje konkrétní místa obecně, ale na žádost 
provozovatelů. Situace je popisována podrobně jen u konkrétního místa.  
A. Zábranský: U vyhlášky o požívání alkoholických nápojů, ve vymezení míst není jasné, proč jsou uvedeny obchody, 
obchodní centra a sportoviště. 
E. Novaková: Doporučení ve vztahu k rozšíření výčtu míst. Přihlíželo se k obchodům, které prodávají alkoholické nápoje 
(večerkám). Není předpoklad, že toto v návrhu zůstane v takto obecné formulaci. 

 

         Usnesení č. U-VL- 

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP 
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I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
1.) informace o rozpracovaných návrzích obecně závazných vyhlášek připravovaných v gesci odboru 

živnostenského a občanskosprávního, dle přílohy č. 1 
2.) informace o právních dopadech přijetí obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. Hl. M. Prahy (loterijní 

vyhláška), dle přílohy č. 2 
Hlasování: Pro 5 proti  0  zdržel  0 
Návrh byl přijat 
 

5. K Základním zásadám pro obsazování míst v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy 
Úvodní slovo: K. Grabein Procházka, radní  
 
k materiálu proběhla aktivní diskuze s řadou připomínek, 13. 6. 2016 přišla další připomínka, návrh termínu a dalšího 
postupu, žádost o termín na konec září. V současné době je připravena tříměsíční práce na jednotné strategii a řízení 
městských obchodních společností. Materiál je rozdělen do sedmi fází, třetí fáze se týká zpracování vztahu korporátních 
institucí a příslušného návrhu interně řídící dokumentace pro jednotný model zastupování HMP v orgánech městských 
společností a metodiky jejich používání. Tento materiál by měl navrhnout metodiku a stanovit, jak by mělo HMP 
navrhovat a nominovat zástupce v městských obchodních společnostech. Materiál by měl být hotov do konce srpna a 
připravený k diskuzi a konzultacím.  
 
 
Diskuse: 
 
A. Zábranský:  Dnes neexistuje způsob, jakým hodnotit výkony obchodních společností. Existuje úkol ZHMP, správný 
postup při nemožnosti splnit termín, požádat o prodloužení termínu. Do konce ledna měl být připravený materiál, který 
ještě není hotový.  
L. Hadrava:  V původním návrhu jsou věci vhodné k rozpracování. 
O. Mirovský: členové výboru by se mohli shodnout na revokaci termínu, protože je jasné, že v lednovém termínu se 
materiál nedá stihnout. Možnou reakcí na připravenou interpelaci by byla změna termínu  

 

Usnesení č. U-VL- 

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

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
                  Stav plnění usnesení ZHMP č. 10/14 ze dne 5. 11. 2015 

      I I .   d o p o r u č u j e  
                  Radě HMP projednat návrh Základních zásad pro obsazování míst v orgánech obchodních společností 
s majetkovou účastí hl. m. Prahy v politických klubech ZHMP do 30. 9. 2016 

      I I I .   ž á d á  
o předložení návrhu se zapracovanými připomínkami zastupitelských klubů na říjnovém zasedání výboru 
 
Hlasování: Pro 5    proti  0      zdržel  0 
Návrh byl přijat 

6. K petici na podporu pouličního umění (buskingu) 
 
Úvodní slovo: J. Gregar, zástupce buskerů 
Petenti žádají po ZHMP tři základní věci a to, aby uložilo RHMP novelizaci vyhlášky ve smyslu její částečné liberalizace, 
dále, aby kvalitní pouliční umění nebylo touto vyhláškou zasaženo, zároveň je požadavek, aby finální text vyhlášky byl 
vytvářen v diskuzi s občany Prahy, zástupci buskerů a zástupci petentů. Regulace jako taková je vítaná, bohužel vyhláška 
nabyla silně omezující podoby. Většina buskerů by podle nové vyhlášky nemohla vystupovat. Iniciativu busker podporuje 
celá řada umělců a občanů. Je možnost otevřít diskuzi tak, aby chránila obyvatele Prahy, ale aby zároveň umožnila 
kvalitním umělcům tvořit. Vyhláška postihla hodně kvalitních projektů.  
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Diskuse: 
 
O. Prokop: Má iniciativa nějaké konkrétní návrhy? 
J. Gregar: Iniciativa neziskové organizace by neměla určovat, jak by měla vypadat vyhláška. Měla by projít diskusí zástupců 
městských částí a občanů. Bylo by dobré omezit působnost vyhlášky pouze na památkovou rezervaci. Problém 
s buskingem je primárně v centru města. Ideální by bylo, kdyby vznikly hlukové zóny, určené pro různé typy nástrojů. 
J. Janderová: Vyhláška nabyla účinnosti 1. března 2016. Nyní je červen. Obvykle bývá zvykem, že se vyhodnotí působnost 
vyhlášky s roční lhůtou. Z druhé strany, občané jsou spokojeni, jsou spokojeni ti, kteří na Praze 1 žijí a pracují. Měla by 
existovat delší zkušební doba a potom podněty vyhodnotit. Ministerstvo vnitra neshledalo jakékoli pochybení ze strany 
HMP.  
J. Gregar: problém vyhlášky je v tom, že její výklad je nejednoznačný. Objevuje se špatná aplikace vyhlášky. Diskuse může 
probíhat do ledna a potom vyhodnotit výsledky 
L. Hadrava: je potřeba bránit občany, kteří tady bydlí. Ten, kdo bude vymáhat sankce je Městská policie, která má 
problém s měřením hluku. Nejlepší je nechat vyhlášku vyhodnotit. 
E. Novaková: odbor ZIO byl zpracovatelem. Vyhláška je kompromisem mezi tím, co by se na ulici mohlo dít tak, aby si 
nestěžovali bydlící, pracující. I když se vyhláška novelizuje, vždy s ní někdo bude nespokojený. Novelizovat vyhlášku, která 
je účinná do března, je předčasné. Po delším časovém úseku se vyhláška vyhodnotí. Vyhláška neupravuje veškeré veřejné 
dění, je možné si zažádat o zvláštní užívání komunikace a pohybovat se v jiném režimu, než v režimu vyhlášky 
 

Usnesení č. U-VL- 

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

I. žádá 
 
MHMP-ZIO o vyhodnocení vyhlášky do října 2016 a předložit ji na říjnové zasedání výboru pro legislativu, veřejnou správu, 
protikorupční opatření a informatiku.   

II. ukládá 
Předsedovi výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku projednat petici jak s úřadem, 
tak s výborem pro kulturu, současně s politickými kluby ZHMP a zprávu o projednání předložit na říjnovém jednání 
výboru.  
 
Hlasování: Pro 5    proti  0      zdržel  0 
Návrh byl přijat 

 

7. Program výboru v druhém pololetí roku 2016 
 
Tajemník výboru obeslal členy a předsedy klubů ohledně souhrnu přání a potřeb za politické kluby na jednání výboru. 
Přišel návrh od Pirátů, materiály ostatních klubů budou případně projednány na bilaterální úrovni a předloženy jako 
souhrnný materiál, který by byl postupně zpracován do jednotlivých bodů a zařazován na jednotlivá jednání výboru. 
Žádost o dodání materiálů, ze kterého by mohl být vytvořený harmonogram. Materiály by měly být zaslány do konce 
července.  
Výbor by se měl konat ve formátu vždy den před ZHMP. Harmonogram by kopíroval termín před ZHMP. 
Do konce měsíce července členové výboru sdělí své časové priority. 
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Ověřil:          Adam Zábranský, člen ZHMP  
 
 
 
 

                                                                    Zapsala:  Milada Střítezská, sekretářka výboru pro legislativu, veřejnou správu,   
                                                                                               protikorupční opatření a informatiku ZHMP 

Mgr. Ondřej Mirovský 
předseda Výboru pro legislativu, veřejnou 

 správu, protikorupční opatření a 
 informatiku ZHMP 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Matěj Chytil 
tajemník Výboru pro legislativu, veřejnou 

 správu, protikorupční opatření a 
 informatiku ZHMP 

 




