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Zápis 
 

z 1. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
ve čtvrtek 

dne 16. června 2022 od 7:30 hodin v zasedací síni Rady HMP 
 

 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na úvod jednání – I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. 
Petr Hlaváček 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 1. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 7:37 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i 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 mu byla krátce před zahájením tohoto 
mimořádného jednání Rady HMP doručena písemná rezignace od Ing. Petra Hlubučka na 
funkci náměstka primátora hl. m. Prahy, čímž ze zákona o hl. m. Praze zaniká též jeho 
členství v Radě hl.m. Prahy. Primátor hl. m. Prahy dále konstatoval, že převzetí tohoto 
doručeného rezignačního dopisu bylo úředně potvrzeno.  
 Radní Chabr vznesl dotaz týkající se trvání mandátu člena Zastupitelstva 
hl.m. Prahy Ing. Petra Hlubučka, na který reagoval primátor hl. m. Prahy 
s konstatováním, že na mandát člena Zastupitelstva hl.m. Prahy nerezignoval.  
 
  Náměstek primátora Scheinherr navrhl zařazení materiálu R-44775 
s názvem „k rezignaci člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost“, na program dnešního mimořádného jednání Rady HMP.  
 Ředitel MHMP **************** požádal o zařazení materiálu R-44785         
s názvem „k revokaci usnesení Rady HMP č. 558 ze dne 14. 3. 2022 k aktualizaci působnosti 
členů Rady HMP“, na program dnešního mimořádného jednání Rady HMP. 
 Radní Chabr vznesl dotaz, zda doručený rezignační dopis od Ing. Petra 
Hlubučka na funkci náměstka primátora hl. m. Prahy splňuje veškeré právní náležitosti, 
na což odpovídal JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP s tím, že písemnost 
splňuje veškeré právní náležitosti.  
 Na dotazy radního Chabra, reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl zařazení materiálu R-44788 s názvem                  
„k revokaci návrhu programu 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 6. 2022 – 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1575 ze dne 13. 6. 2022“, na program dnešního 
mimořádného jednání Rady HMP. 
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 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ doporučil Radě HMP 
zařazení materiálu, který se bude týkat odvolání Ing. Petra Hlubučka z funkce člena 
dozorčí rady společnosti Pražské služby, a.s., na program jednání dnešní mimořádné 
Rady HMP, s čímž primátor hl. m. Prahy souhlasil a konstatoval, že zatím nebyla 
doručena písemná rezignace od Ing. Petra Hlubučka na funkci člena dozorčí rady 
společnosti Pražské služby, a.s.  
 J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
se vyjádřil.  
 Primátor hl. m. Prahy dal do úvahy zařazení materiálu ve smyslu „odvolání 
pověřeného zastupitele Ing. Petra Hlubučka ve vztahu k Městské policii hl. m. Prahy“, na 
program dnešní mimořádné Rady HMP, na což reagoval Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO 
MHMP s tím, že tento materiál je připraven k projednání na nadcházejícím 38. zasedání 
Zastupitelstva HMP.  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že na program dnešního mimořádného 
jednání Rady HMP jsou navrženy následující čtyři materiály: 1) R-44788 s názvem           
„k revokaci návrhu programu 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 6. 2022 – 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1575 ze dne 13. 6. 2022“; 2) R-44785 s názvem                  
„k revokaci usnesení Rady HMP č. 558 ze dne 14. 3. 2022 k aktualizaci působnosti členů 
Rady HMP“; 3) R-44775 s názvem „k rezignaci člena dozorčí rady společnosti Dopravní 
podnik hl.m. Prahy, akciová společnost“; 4) R-44776 s názvem „k odvolání člena dozorčí 
rady společnosti Pražské služby, a.s.“. 
 
 
 
Schválení programu 1. mimořádné jednání Rady HMP  
 Program 1. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – I. náměstek primátora 
Hlaváček) 
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1.  primátor hl. m. Prahy 
 
k revokaci návrhu programu 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 6. 2022 – 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1575 ze dne 13. 6. 2022  
 

TISK R-44788 Doba projednávání:  7:56 – 7:58 
PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček                                                                           

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1576 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy s tím, že 
návrh programu 38. zasedání Zastupitelstva HMP byl upraven tak, že byl doplněn nový 
materiál Z-10597 s názvem „k rezignaci Ing. Petra Hlubučka z funkce náměstka primátora 
hl.m. Prahy“. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

2.  ředitel MHMP  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 558 ze dne 14. 3. 2022 k aktualizaci působnosti členů 
Rady HMP 
 
TISK R-44785 Doba projednávání:  7:59 – 8:01 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček                                                                               

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1577 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
**************.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
zahájil v 8:02 hodin primátor hl. m. Prahy.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. Zákona  
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha 
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu 
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, 
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 

3.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k rezignaci člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová 
společnost 
 

TISK R-44775  Doba projednávání:           8:02 – 8:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1578 

 
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
 Na dotaz radního Zábranského, odpovídal náměstek primátora Scheinherr.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili: radní Chabr, náměstek primátora 
Scheinherr, Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu, J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, 
primátor hl. m. Prahy, radní Kordová Marvanová, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu 
ZHMP PRAHA SOBĚ, náměstek primátora Vyhnánek.  
 

 I. náměstek primátora Hlaváček je již přítomen na jednání Rady HMP.  

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost zakončil primátor hl. m. Prahy v 8:25 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražské služby, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zahájil v 8:26 hodin primátor 
hl. m. Prahy.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. Zákona  
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha 
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu 
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, 
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 
 

4.  radní Chabr 

 
k odvolání člena dozorčí rady společnosti Pražské služby, a.s.  
 

TISK R-44776  Doba projednávání:           8:26 – 8:28 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1579 

  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval úpravu návrhu usnesení ve smyslu 
odstranění bodů týkajících se volby nového člena dozorčí rady Pražské služby, a.s. s tím, 
že toto bude řešeno dodatečně, a dále primátor hl. m. Prahy v rámci úprav návrhu 
usnesení požádal o doplnění časové účinnosti odvolání v bodu I. takto: „………………..ke 
dni 16. 6. 2022“. 
 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy v 8:28 hodin. 
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1. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 8:29 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1576 až č. 1579 jsou 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: 22. 6. 2022 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.   
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


