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                                      Termín vyřízení:    dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 

                                                                             přednesených na 26. ZHMP dne 22. 4. 2021                                                                                                                                                                                

                                                                  21. 5. 2021      

Ú S T N Í 
 

 

INT. č. 26/1 – Ing. Ondřej Prokop 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 

 

ve věci 

- „Externisté“ ve výborech 

 

na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy 

 

vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 

 

Stenozáznam: 

 

P. Prokop: Děkuji za slovo. Já v souvislosti s dnes projednávaným bodem, který jsme 

právě před chvílí přerušili, Jednací řády výborů, tak bych chtěl poprosit, pane primátore, 

doufám, že to kompetenčně je správně směřováno na vás, abych dostal přehled účasti všech 

nezastupitelů na všech výborech za toto volební období. Jak docházejí na výbory externisté a 

jejich omluvenky. Stačí mi to písemně. Chápu, že to nevíte z hlavy, takže mi to doručit 

písemně, děkuji. 

 

Nám. Scheinherr: Tak děkuji. Chce pan primátor odpovědět písemně, nebo ústně? 

 

Prim. Hřib: No tak já můžu asi odpovědět ústně. Já skutečně tento údaj z hlavy 

neznám, to znamená, budete muset poslat písemný dotaz. Nejlépe na 106, na úřad, protože 

interpelace nejsou určeny k tomu, abyste si požádal o nějaký balík dat. To je určeno k tomu, 

abyste položil otázku na politického reprezentanta, který vám může ideálně okamžitě na místě 

odpovědět, aby to bylo nějaké interaktivní. Pokud chcete nějaký balík dat, tak je to něco, na 

co samozřejmě máte nárok a my vám to rádi předáme, ale tohle není ta správná platforma, 

jenom připomínám. 

Tak to na úvod. A zadruhé, nevím, proč zrovna vy z hnutí ANO se trefujete do 

externistů ve výborech, když je to právě vaše hnutí, které celou vládu této republiky 

poskládalo de facto z externistů, z nikým nikdy nevolených ministrů, tak přijde mi to takové 

zvláštní, že zrovna vy byste měli mít s těmi externisty problém. Nevím úplně, kam tím 

směřujete, každopádně účast těch tzv. externistů, tzn. občanů hlavního města, kteří nezískali 

mandát v Zastupitelstvu, je naprosto legální, přímo s tím zákon počítá.  

Ten přímo explicitně mluví o tom, že ve výborech mohou být občané Prahy, kteří 

nejsou zastupitelé. Takže to není nic toxického, nic nelegálního, nic nelegitimního, nic, za co 

by si zasloužili být ti lidé pranýřováni, nebo ty kluby, které je tam nominovaly, pranýřovat. 



Ale pochopitelně chápu, že některé kluby mají zato, že mají patent na rozum, že volby 

dopadly tak, že mají všechny odborníky na úplně všechno a pochopitelně mohou potom 

nějakým způsobem se snažit ty externisty diskriminovat. 

 

Nám. Scheinherr: Tak děkuji, prosím, jestli je zájem o doplňující dotaz? Jedna 

minuta. 

 

P. Prokop: Asi ani už ne, děkuji. 

 

 

 

INT. č. 26/2 – Mgr. Jakub Stárek 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Scheinherra 

 

ve věci 

- Omezování MHD 

 

na interpelaci reagoval náměstek primátora Scheinherr 

na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy 

 

vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Stenozáznam: 

 

Nám. Scheinherr: Tak děkuji. Tímto je interpelace vypořádána a poprosím kolegu 

Jakuba Stárka, který interpeluje mne, proto poprosím pana primátora, aby si převzal řízení 

schůze. 

 

Prim. Hřib: Děkuji, prosím, pane místostarosto. 

 

P. Stárek: Vážený pane primátore, vážený pane náměstku Scheinherre. Já jsem tady 

dneska poslouchal velmi intenzivně tu diskuzi týkající se MHD. A rád bych lehce odcitoval, 

nebo snad ocitoval, ne parafrázoval, to, co říkal pan primátor. 

Hovořil o Tallinu a říkal v reakci na MHD zdarma, že bez nočních linek mj. tak je to 

MHD, kterou si tady nepředstavuje, a kterou by zřejmě Pražané nechtěli. Tedy omezením 

nočních linek by vzniklo něco, co by pan primátor nechtěl. Proto si myslím, že by si pan 

primátor měl promluvit s panem Scheinherrem, protože když si zavzpomínáme, jak ovlivnil 

noční linky covid, tak dnešní provoz končí ve 22 hodin. Noční provoz začíná právě ve 

stejných 10 hodin večer. A dříve, pokud si zavzpomínáme, tak byl denní provoz do půlnoci. 

Metro, tramvaj, bus a od půlnoci začaly jezdit noční linky. 

To je situace, kterou si asi ještě pamatujete, znáte ji. Teď bylo oznámeno, že  

od 10. května se denní provoz prodlouží do 23. hodiny. Z mého pohledu tím pan Scheinherr 

autoritativně sám řekl, kdy mají mít Pražané večerku, a už to vlastně nemá vazbu na žádné 

vládní opatření. Prostě to je rozhodnutí pana Scheinherra, že večerka je ve 23 hodin. Asi aby 

ji měli i ostatní ve stejnou dobu. A že mají být doma. 

Zároveň se domnívá, že s ohledem na to, jak se opatření postupně zmírňují, tak jde o 

to, že se zkracuje život ve městě. Což si myslím, že je docela zásadní, protože dojde 

k nemalému dopadu i do ekonomiky provozoven všeho druhu v Praze. Současné omezení 

noční dopravy, jak to vypadá. Byla zrušena linka 99, linka 906 je pouze v provozu na trase 

Mokrá – Nedvězí. 912 se místo 30 minut posunula do provozu do intervalu 60 minut. 913 



místo 60 do 120 minut. 916 místo 60 na 120 minut, přičemž většinu času autobus čeká na 

konečné v rámci tohoto intervalu. Takže žádnou mzdu jsme např. V tomhle případě neušetřili. 

V dopravním podniku se mluví o omezení dalších linek. 907, 908, 909 nepojede přes 

centrum z pokynu pana Scheinherra a jeho kolegů. Teď nechci říkat, že to nebyli třeba vaši 

asistenti. Mě by zajímalo, jaký na to máte názor a jestli tady tyhle věci prosazujete. Jestli jsou 

vaše rozhodnutí, se kterými vstupujete do dopravního podniku, jestli jsou založeny na nějaké 

koncepci, nebo je to čistě jenom o tom, jak se vyspíte.  

Já osobně jsem se vypravil – a za maličkou chviličku to zveřejním i na Facebooku 

formou videa – do městské hromadné dopravy, kde tam cestují zdravotní sestry, zaměstnanci 

kurýrních služeb, pekaři. A ti fakt z toho omezování nočních linek nemají radost. Jako 

poslední větu řeknu, že zvu pana náměstka Scheinherra, že se s ním rád projedu nočními 

linkami, protože rozumím, že asi jimi nejezdí a že moc známých mezi pracujícími nemá. 

 

Prim. Hřib: Tak děkuji, pan náměstek Scheinherr, jestli chce reagovat. 

 

Nám. Scheinherr: Tak děkuji za tu interpelaci, pane kolego Stárku. Já nevím ani, jak 

zareagovat, protože vy jste se sám chytil do vlastní pasti. Vy mě obviňujete z toho, že já jsem 

tou příčinou, že nejezdím MHD a nevím a nemám podklady, analýzy. Ale omezení noční 

dopravy bylo prohlasováno členy ODS na výboru pro dopravu, na březnovém výboru pro 

dopravu. A právě naši členové za Praha sobě toto nepodpořili, ale bylo to prohlasováno 

výborem a pro to na to regionální organizátor pražské integrované dopravy hlasoval. 

Takže nejdřív si to ujasněte u vás ve straně a ujasněte si to se svými členy výboru, 

protože my pravidelně každý měsíc tuto problematiku tam bereme. Stejně jako se tam 

problematika prodlužování denního provozu projednávala včera, všichni souhlasili s tím, že 

od 10. května máme prodloužit denní provoz na 23. hodinu. A dále bude rozhodnuto o dalším 

pokračování nebo o dalším vývoji v závislosti na aktuální pandemické situaci a poptávce od 

cestujících. Tak děkuji. 

 

Prim. Hřib: Děkuji, ještě prostor pro doplňující otázku v délce jedné minuty. 

 

P. Stárek: Já se se svými kolegy z dopravního výboru bavím a určitě se budu bavit 

nadále. Chápu to vaše vystoupení tady tak, že říkáte, že vy nejste, vy osobně nejste pro 

omezení noční dopravy. Tzn., že vy chcete, aby noční doprava byla vrácena zpátky do 

předcovidového režimu v nějakém procesu. A současně, že vy nejste autorem těch omezení, 

jako je zrušení tramvajové linky 99, 906, 912, 913, 916, prodloužením intervalů nebo 

zkracováním těch věcí? Děkuji. 

 

Nám. Scheinherr: Ano, skutečně, já nejsem tím autorem, bylo to prohlasováno vašimi 

hlasy ve výboru. Naši členové výboru to nepodpořili. Já nejsem rozhodně pro to, abychom se 

vrátili na předcovidový jízdní řád, k tomu určitě není rozumný důvod, protože ten pokles 

cestujících a služeb je aktuálně markantní. Ale jsem pro to, aby byla zachována základní 

obslužnost. A s tím, jak byla omezena doprava na základě rozhodnutí výboru, tak jsem já 

nesouhlasil. 

 

Prim. Hřib: Děkuji, já ještě také to stručně okomentuji, jenom poprosím pana 

náměstka, aby se ujal vedení jednání. 

 

Nám. Scheinherr: Tak prosím, pane primátore. 

 



Prim. Hřib: Děkuji, já musím bohužel, pane starosto, v tuto chvíli konstatovat, že jste 

se stal určitou obětí nějaké dezinformace, protože já jsem také zaznamenal v médiích nějaký 

titulek, který zní „Poslední město o půlnoci? Už ne, vzkazuje vedení Prahy“, přitom obsah 

toho článku vůbec neodpovídá tomu titulku. Ve své podstatě je to o tom hlasování toho 

výboru, jak tady o tom mluvil pan náměstek Scheinherr. 

Já určitě, ani Piráti nepodporujeme ty návrhy o dostupnosti MHD. A poté, co ta 

pandemie skončí, tak já určitě budu chtít, aby se i to MHD vrátilo k tomu původnímu rozsahu. 

Protože ten večerní a noční provoz MHD je z mého pohledu nezbytný také pro tu pokrizovou 

podporu, sektoru pohostinství, který byl pandemií těžce postižen.  

Samozřejmě rozumím, že tady je zájem i bavit se o jiných možnostech, ale z mého 

pohledu skutečně, pokud bychom připustili roztočení té spirály, vlastně snižování nabídky, 

tak tomu půjde naproti snižování poptávky. A tím pádem to už by potom šlo velmi obtížně 

zastavit. Dopadli bychom jako ten Tallin. Díky. 

 

Nám. Scheinherr: Tak chcete mít ještě doplňující dotaz na pana primátora? 

 

P. Stárek: S ohledem na to, že jsem nemohl reagovat na ta vyřčená slova, pak bych je 

řekl. Za mě reakce na obě dvě. Já si myslím, že v tuto chvíli výbory podle jejich statutu jsou 

poradní orgány Zastupitelstva. Zastupitelstvo o tomto nerozhodlo, tedy rozhodující pravomoc 

výborů v tomhle je fakticky nulová. A to rozhodnutí zcela jistě žádnými slovy, které tady 

vyřkne pan primátor nebo pan náměstek, nemůže být přeneseno přímo na ten výbor.  

To rozhodnutí muselo být učiněno někde jinde, tzn. nějaký pokyn zástupce koalice, 

třeba respektující závěry výboru, přenesený na dopravní podnik. Nebo sám dopravní podnik 

se rozhodne na základě toho, že vidí zápis nebo informaci, kterou dostane právě z daného 

výboru. V tomhle případě se nejedná podle mě podle statutu o rozhodující roli, kterou by ten 

výbor v tomto měl. A nechci snižovat váhu toho výboru. 

 

Prim. Hřib: Ano, pan náměstek bude reagovat. 

 

Nám. Scheinherr: Tak já zareaguji snadno. Ten pokyn jsem následně vydal já, na 

základě rozhodnutí výboru. Respektuji tento orgán, i přesto, že jsem s jeho rozhodnutím 

nesouhlasil, tak jsem ho respektoval, což si myslím, že je více než dobré. Vy byste měl za 

sebe vzít tu zodpovědnost, že vaši členové pro to hlasovali. 

 

Prim. Hřib: Děkuji. Tak, v tuto chvíli tedy máme ukončené interpelace zastupitelů a 

vracíme se k běžnému programu. Tzn. zpátky do rozpravy o novele jednacího řádu. Prosím 

paní předkladatelku a dalším přihlášeným je pan místostarosta Prokop. 

 


