
 

 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro dopravu ZHMP  

ZÁPIS z 24. jednání 
Výboru pro dopravu ZHMP konaného dne 20. 2. 2018 v 15:00 hod. 

Velký salonek, 1. patro, místnost č. 136, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: PhDr. Matěj Stropnický, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Marek Doležal, Ing. Michal Hašek, 

Filip Humplík, Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM,  Ing. Jiří Nouza, Petr Šimůnek, Ing. Jan 
Marek 

 
Omluveni: Ing. Karel Březina 
 
Jednání řídil: PhDr. Matěj Stropnický, předseda Výboru pro dopravu ZHMP      
 
Předseda výboru PhDr. Matěj Stropnický přivítal přítomné a zahájil jednání výboru v 15.10 hod.  
 
Na ověřovatele zápisu byl navržen Ing. Marek Doležal. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Marek Doležal. 
 
Návrh programu jednání: 

BOD TISK MATERIÁL  PŘEDPO
KLÁDAN

Ý ČAS 
JEDNÁNÍ 

PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Úvod 5 min předseda 
výboru 

 

2. T-
VD-

0146 

Navýšení rozpočtu BESIP 10 min předseda 
výboru 

Jarmila Johnová, Pražské 
matky 
Ing. Paneš Patrik Ph.D. 

3. T-
VD-

0143 

Trasování metra D severně od 
stanice Náměstí Míru 

20 min předseda 
výboru 

Mgr. Lucie Vítkovská, MČ 
P 3 

Tomáš Holeček, MČ P 9 
Dopravní podnik hl.m. 
Prahy,a.s., Ing. Marek 
Zděradička, IPR Praha 

4. T-
VD-

0141 

Plán oprav mostních konstrukcí 
a jejich financování 

• rozpis stávajících 
kapitálových výdajů 
schválených v rozpočtu 
2018 (TSK) 

• tabulka stavu příprav 
na rekonstrukce 
jednotlivých mostních 
konstrukcí v kategoriích 
5-7 (TSK) 

• návrh navýšení 

40 min předseda 
výboru 

Ing. Petr Smolka, gen. 
ředitel  TSK, a.s. 

nám. Ing. Eva 
Kislingerová doc. Ing. Jiří 

Kolísko, Ph.D., ředitel 
Kloknerova ústavu, 

Petrus Roman, starosta 
MČ P8 
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BOD TISK MATERIÁL  PŘEDPO
KLÁDAN

Ý ČAS 
JEDNÁNÍ 

PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

rozpočtu na opravy v 
roce 2018 (TSK) 

• návrh navýšení 
rozpočtu na opravy v 
roce 2018 (nám. 
Kisl ingerová) 

5. T-
VD-

0144 

K výsledkům veřejnosprávní 
kontroly v TSK p. o. 

20 min předseda 
výboru 

Ing. Irena Ondráčková, 
OKC 
Ing. Karel Rezek, ředitel 

TSK p. o. 
6. T-

VD-
0145 

Vedení autobusových linek 
MHD Strahovským tunelem 

20 min předseda 
výboru 

Martin Slabý, MČ P5 
JUDr. Tomáš Homola, 
MČ P5 
Ing. Roman Mejstřík, MČ 
P6 

7. T-
VD-

0147 

Žádost Kontrolního výboru o 
stanovisko Výboru pro dopravu 
k petici spolku Auto*mat 

10 min předseda 
výboru 

Auto*mat 
JUDr. Jaroslava 

Janderová, Kontrolní 
výbor ZHMP 

8.  Různé    
 
Humplík: Žádám o zařazení bodu Taxislužba v Praze jako bod č. 6.  
 
PhDr. Stropnický: Oproti minulému programu na žádost ANO není zařazen Libeňský most. 
Problematiku bude projednávat Zastupitelstvo HMP.  
 
PhDr. Stropnický: Hlasujeme zařazení bodu č. 6 s názvem Taxislužba v Praze. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Bod byl zařazen. 
 
PhDr. Stropnický: Hlasování o programu jako celku. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Program jednání byl schválen. 
 
Bod 2: Navýšení rozpočtu BESIP  
 
PhDr. Stropnický: V podkladech máte dopis, který je adresován nám. Dolínkovi. 
 
Jarmila Johnová, Pražské matky: Obracíme se na vás s návrhem na navýšení rozpočtu BESIP. Je to 
jediný pravidelný finanční zdroj pro pěší dopravu. Pěší doprava představuje 30% všech vykonaných 
cest. Pěší jsou nejohroženějšími účastníky provozu. Podíl financí na rozvoj pěší dopravy je malý. 
Letošní rozpočet BESIP je 20 mil. Kč. Požadujeme navýšení rozpočtu na 150 mil. Kč. Garantujeme, že 
připravenost investic je ve výši 118 mil Kč. Jsme členy pracovní skupiny BESIP. Ve městě 
postrádáme koncepční přístup k rozvoji dopravy. 
 
Humplík: Rozpočet na BESIP je 20 mil. Kč. Při přípravě rozpočtu se o požadavku na takto razantní 
navýšení nevědělo? 
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Ing. Paneš Patrik Ph.D.: Rozpočet na letošní rok se začal připravovat již v červnu loňského roku. 
Požadavky TSK musely být vloženy do 15. 8. 2017. Správce rozpočtové kapitoly musí vyjít se zdroji 
v rámci rozpočtového procesu. Rozpočet je finanční plán, jak budou vynakládány finanční prostředky 
v daném kalendářním roce. V průběhu fiskálního roku je rozpočet měněn. Jak mně informovala 
ředitelka Ing. Javornická, jednání o navýšení BESIPu se již vedla a k dohodě na finančním krytí došlo. 
Tisky by měly být postupně projednány v Radě HMP. 
 
Mgr. Mirovský: Náměstek Dolínek preferuje variantu, že k navyšování rozpočtu bude docházet 
průběžně, tak jak budou připravovány projekty. Vím, že projekty jsou na TSK připraveny. Podporuji 
tento bod. 
 
Na jednání přišel pan Šimůnek.  
 
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, TSK hl. m. Prahy: Všechny projekty BESIP jsou malé, můžeme případně i 
doplnit další. 
 
Ing. Nouza: Nezaregistroval jsem na pondělním finančním výboru, že by ke změně docházelo. 
Vzhledem k finančnímu objemu toto musí být předloženo na finanční výbor. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí dopis, který je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení a doporučuje panu nám. Dolínkovi připravit návrh ve výši 130 mil. Kč ve smyslu projektů 
připravených k realizaci v rámci programu BESIP, projednat jej finančním výborem a předložit 
Zastupitelstvu ZMP.  
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0   zdržel se: 1 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
Bod 3: Trasování metra D severně od stanice Náměstí Míru 
 
PhDr. Stropnický: V podkladech je uveden i komplexní návrh usnesení. Jedná se o část trasování 
metra D v územní rezervě stávajícího územního plánu pokračování ze stanice Náměstí Míru přes 
Žižkov do Vysočan. Výkupy pozemků jsou jedním z hlavních důvodů, proč metro D ještě nestojí. Není 
stále rozhodnuto, kudy by linka metra D měla pokračovat, není dost dobře možné začít ani s výkupem 
pozemků, které jsou podél trati. Je vhodné, abychom doporučili rozhodnout o dalším trasování. Hl. m. 
Praha, jako účastník řízení, bude mít 30 dnů na to, aby se mohla vyjádřit k celému metropolitnímu 
plánu. Bylo by dobré, aby výbor projednal návrh, který jsem připravil, a doporučili jsme Zastupitelstvu 
HMP, aby bylo uloženo IPR Praha zpracovat zásadní připomínku, kterou podá hl. m. Praha, tak aby 
byla zachovaná trasa metra D na Žižkov a dále do Vysočan. Dále navrhujeme, aby se pořídila změna 
územního plánu, která převede z rezervy trasu metra D do platného územního plánu. Oslovil jsem 
vedení MČ Praha 3 a 9. Obě městské části trvají na tom, že trasování metra D má být ve stopě, tak jak 
je uvedeno v územní rezervě. Na základě usnesení Rady HMP z roku 2015 zpracoval IPR obsáhlou 
studii, která se zabývá tím, zda metro D ukončit na Náměstí Republiky a nebo zda pokračovat 
v územní rezervě. Závěry studie jsou, jak je přebírá územní plán.  
 
Diskuse:              
 
Ing. Doležal: MČ Praha 9 souhlasí, aby metro bylo posunuto na její území. MČ Praha 9 by dávala také 
připomínky do metropolitního plánu. Navrhuji usnesení výboru: Příprava trasy metra D směrem na 
MČ Praha 3 a 9 v žádném případě nesmí pozastavit případně zdržet přípravy samotné trasy metra I. D. 
 
PhDr. Stropnický: Jako nový bod č. V usnesení navrhuji: Výbor pro dopravu ZHMP zdůrazňuje, že 
jakoukoliv přípravou severního trasování metra D severně od Náměstí Míru nesmí dojít ke zdržení 
nebo zpoždění příprav a výstavby jižní části metra D směrem od Náměstí Míru na jih. 
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Tomáš Holeček, radní MČ Praha 9: Chtěl bych poprosit, jestli by to prodloužení mohlo být vztaženo 
k metru C. V rámci rozvojového území počítáme s navýšením obyvatel.  
 
PhDr. Stropnický: Ve svém návrhu jsem se snažil vycházet z toho, co existuje ve stávajícím územním 
plánu. V rezervě je trasa zakončena na Vysočanské, byť existovala myšlenka prodloužit metro až na 
Prosek. Mělo by se tedy jednat o úkol, který se nevtahuje k územnímu plánu. Nejprve je potřeba, aby 
IPR prověřil další pokračování vedení trasy metra D.   
 
Mgr. Lucie Vítkovská, radní MČ Praha 3: Naše městská část se dlouhodobě snaží, aby metro D bylo 
vedeno přes naši městskou část. Stávající tramvajová doprava již kapacitně nestačí. A další 
vybudování tramvajových tratí v centu města je komplikované. Jsme připraveni jednat o umístění 
zastávek. 
 
PhDr. Stropnický: Jelikož trasa je v územní rezervě, tak chodí různí investoři, kteří mění trasu.  
 
Ing. Nouza: Poprosil bych o oddělené hlasování. Plánování metra na Náměstí Republiky je na 
odbornou debatu. Nelíbí se mi, že tímto vyřazujeme oblast Bohnic, která je obsloužena neekologickou 
autobusovou dopravou. 
 
Ing. Hašek: Překvapuje mne, že tu nejsou zástupci MČ Praha 1, 2 a 8. Vadí mi, že rezignujeme na další 
možnosti vedení trasy metra D např. větvení či jiné trasování. 
 
Ing. Zděradička, IPR Praha: Naše studie z roku 2015 analyzuje možnosti rozvoje trasy metra D. 
Doporučujeme, aby bylo pokračováno na Náměstí Míru kvůli efektivnosti celé trasy metra D.      
 
PhDr. Stropnický: V rámci bodu II návrhu usnesení navrhuji úpravu. Výbor pro dopravu ZHMP 
vyjadřuje pochybnosti nad návrhem trasování metra D. Tedy neodmítáme to zcela. 
 
Ing. Hašek: Myslím, že dnes bychom neměli shodit ze stolu možnost jiného trasování. Nechceme přeci 
dělat obdobné chyby, které dělali naši předchůdci při trasování metra C.    
 
PhDr. Stropnický: Neposuzujeme varianty, které bych navrhl. Posuzujeme pouze variantu, která je 
v rezervě územního plánu a v návrhu metropolitního plánu. Věc však nelze odložit, protože když 
neuděláme nic, tak v létě žádné připomínky do metropolitního plánu město nepodá. 
 
Ing. Doležal: My se nerozhodujeme, kam trasujeme metro D. Rozhodujeme o tom, co je v územním 
plánu vedeno jako rezerva a co vypadlo z metropolitního plánu. ZUR nám trasu zafixovaly. 
V územním plánu a ani v ZUR není uvedeno, že trasa povede přes MČ Praha 7 a 8. 
 
Ing. Nouza: Nevidím velký rozdíl ve formulaci, zda-li výbor nesouhlasí nebo má pochybnosti. Prosím 
o oddělené hlasování. 
 
PhDr. Stropnický: Stahuji návrh na úpravu usnesení. Bod II budeme hlasovat odděleně. 
 
Ing. Bendová: Souhlasím s Ing. Nouzou. Chtěla jsem se zeptat, jaký názor má MČ Praha 1?  
 
PhDr. Stropnický: Tuto informaci jsem nezjišťoval. MČ Praha 1 má na svém území nejvíce stanic 
metra. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP nesouhlasí s návrhem trasování metra D severně od 
stanice Náměstí Míru se zakončením na Náměstí Republiky, jak je uveden v předaném návrhu nového 
územního plánu Praha (dále Metropolitní plán, MPP), dle výřezů v přílohách 1a a 1b tohoto usnesení a 
předkládané zprávy o uplatňování ZÚR, dle výňatku v příloze 2 tohoto usnesení. 
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Hlasování:  pro: 4  proti: 0   zdržel se: 4 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP 
 

I. trvá na zachování trasování metra D severně od stanice Náměstí Míru přes Žižkov do stanice 
Vysočanská, jak je v územní rezervě platného Územního plánu hl. města Prahy, dle výřezů v 
přílohách 1 a 2 tohoto usnesení 

II. doporučuje ZHMP zadat RHMP úkol, jímž uloží zpracovateli zajistit přípravu a realizaci všech 
potřebných kroků vedoucích k aktualizaci a změnám územně plánovací dokumentace 
(aktualizace ZÚR a změna ÚP) do podoby, která umožní realizaci metra D v trase vycházející 
z trasy stávající územní rezervy platného Územního plánu SÚ hl. m. 

III. doporučuje ZHMP zadat RHMP úkol, jímž uloží zpracovateli připravit podklad pro podání 
připomínky za HMP do společného projednání návrhu MPP ve smyslu bodu I. a II. tak, aby 
zpracovatel připravil tuto připomínku v předstihu před tímto projednáním 

IV. zdůrazňuje, že přípravou trasování metra D severně od stanice Náměstí Míru nesmí dojít ke 
zdržení nebo zpoždění příprav a výstavby trasy metra D jižně od stanice Náměstí Míru 

V. doporučuje ZHMP prostřednictvím RHMP uložit IPR Praha prověřit další pokračování trasy 
metra D severně od stanice metra Vysočanská 

VI. ukládá předsedovi výboru Matěji Stropnickému předložit tento bod do programu jednání 
nejbližšího ZHMP. 

 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení byla přijata. 
 
PhDr. Stropnický: Ve čtvrtek se zastupitelstva zeptám, zdali tento bod chce probírat už tentokrát. 
 
Bod 4: Plán oprav mostních konstrukcí a jejich financování 
 
PhDr. Stropnický: V podkladech máte schválený rozpočet TSK na rok 2018 včetně návrhů na jeho 
doplnění. Přehled stavu příprav oprav mostů v kategorii V. V podkladech máte také uveden dopis od 
TSK, který se týká bezpečnostních opatření. Žádali jsme o návrh finančních opatření. Jsou to návrhy 
usnesení do Rady HMP v celkové výši 246 mil. Kč. 
 
Ing. Petr Smolka, gen. ředitel TSK, a.s.: Je to návrh rozpočtového opatření č. 1 na konkrétní akce, ve 
kterém žádáme navýšení o 246 mil. Kč. Akce jsou stavebně připraveny a jsme schopni akce realizovat 
v letošním roce. Samozřejmě připravujeme i další akce a pravděpodobně budeme i žádat o další 
rozpočtová opatření.  
 
PhDr. Stropnický: Máte zde uvedenou položku 20 mil. Kč na přípravu staveb. Jedná se o průzkumy? 
 
Ing. Smolka: Jedná se o zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení průzkumů 
a diagnostiky jednotlivých mostů.  
 
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, TSK hl. m. Prahy: Očekáváme, že v průběhu roku budeme žádat o další 
opatření. Připravujeme přehled o dopravně bezpečnostních opatření na jednotlivých mostech.  
 
PhDr. Stropnický: Opakovaně jsme slyšeli od TSK, že jste nemohli opravovat, protože jste neměli dost 
přidělených finančních prostředků. Město projevilo vůli, že může dát i více peněz např. 1 mld. Kč. 
Pokud je návrh TSK nyní pouze na 246mil, protože víc projektů připravených nemáte, bude aspoň od 
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okamžiku schválení této rozpočtové změny jasné, že odpovědnost nese v plné míře TSK: město 
poskytlo veškeré prostředky, o které TSK požádala. 
 
PhDr. Stropnický:  Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí informaci TSK o stavu 
příprav dokumentací pro rekonstrukce mostních objektů ve stupni klasifikace V dle přílohy č. 1 (žluté 
zvýraznění) a v kategorii VI dle přílohy 2 (modré zvýraznění). Bere na vědomí soupis rekonstrukčních 
projektů u mostních objektů dle přílohy č. 3. Doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu rozpočtu 
kapitoly 03 Doprava zvýšením kapitálových výdajů TSK o částku 246 mil. Kč při souběžném 
ekvivalentním snížení výdajů v jiných položek RFD dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  
 
PhDr. Stropnický: Myslím si, že by stálo za to, zveřejnit nějakou internetovou aplikaci, ze které by byl 
zřejmý stav přípravy jednotlivých mostů.   
 
Ing. Fichtner: Vše v pátém stupni by mělo být řešeno externě. Přibližně do půl roku by měla být známa 
technická specifikace zadání pro výběr projektanta. Mostů v kategorii VI je cca 30 a 8 z nich prošlo 
dokumentační komisí a bude probíhat výběr projektanta. 
 
Ing. Ilona Picková, radní MČ Praha 14: Most Průmyslová 1 je veden pod č. y525. Ve vašich 
podkladech je navržen k demolici jako nevyužívaný. V současné době máme zpracovanou studii pro 
provoz cyklotras A430, která by využívala tento most. Postoupili jsme to na TSK k dalšímu 
zpracování. Současně vybíráme zhotovitele projektové dokumentace na železniční zastávku. 
 
Ing. Dan Richter, zastupitel MČ Praha 2: Chtěl bych se zeptat na postup oprav lávek na železničním 
mostě. Nebylo by možné jednu z nich zachovat pro provoz pěších? 
 
PhDr. Stropnický: Výbor neposuzuje stav jednotlivých mostů. TSK jako správce vyhodnotila stav 
lávek v obou směrech.  
 
Ing. Fichtner: Lávky jsou ve stavu VII (havarijní) a proto jsou zavřeny. Čekáme na konec topné 
sezóny, protože je v okolí vedení plynu.   
 
PhDr. Stropnický: Doplňuji návrh usnesení, že výbor doporučuje TSK a.s. zřízení interaktivní 
aplikace, která by umožnila veřejnosti sledovat přípravu projektů na mosty v kategorii V-VII. Do 30 
dnů. Zvládnete to pokrýt z vlastních zdrojů?  
 
Ing. Fichtner: Myslím, že zdroje (finanční a personální) na to mít nebudeme. Oddělení mostů je hodně 
vytíženo. Můžeme tyto tabulky umístit na náš web. Ale nejsme schopni udržovat nějakou interaktivní 
aplikaci.     
 
PhDr. Stropnický: Cílem je, abychom jako město lépe komunikovali. Dáme vám termín do 60 dní. 
 
Mgr. Mirovský: Toto bude záležitost oddělení komunikace a ne oddělení mostů.    
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP 

1. bere na vědomí informaci TSK, a.s. o stavu příprav dokumentací pro rekonstrukce mostních 
objektů ve stupni klasifikace V dle přílohy č. 1 (žluté zvýraznění) a v kategorii VI dle přílohy 
č. 2 (modré zvýraznění) 

2. bere na vědomí soupis rekonstrukčních projektů u mostních objektů dle přílohy č. 3. 
3. doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu rozpočtu kapitoly 03 Doprava zvýšením 

kapitálových výdajů TSK o částku 246 mil. Kč při souběžném ekvivalentním snížení výdajů 
v jiných položek RFD dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

4. doporučuje TSK a.s. zřízení interaktivní aplikace, která by umožnila veřejnosti sledovat 
přípravu projektů na mosty v kategorii V-VII do 60 dnů. 
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Hlasování:  pro: 6  proti: 0   zdržel se: 2 
 
Usnesení byla přijata. 
 
 
Bod 5: K výsledkům veřejnosprávní kontroly v TSK p.o. 
 
PhDr. Stropnický: Náš výbor byl iniciátorem kontroly. Měli bychom diskutovat o tom, jak nastavit 
mechanizmy uvnitř TSK a.s., které zabrání opakování praktik, které byly zjištěny v TSK p.o. naším 
odborem kontroly.  
 
Ing. Irena Ondráčková, ředitelka OKC MHMP: Největší nálezy byly v zadávání veřejných zakázek. 
Bylo zkontrolováno 55 veřejných zakázek. 5 bylo bez nálezu a u zbývajícího počtu bylo zjištěno 73 
nedostatků, kdy postup zadavatele mohl naplnit znaky skutkové podstaty správního deliktu. U většiny 
zakázek nebyly stanoveny předběžné ceny. Byla porušena zásada transparentnosti. Nebyly dodržovány 
zákonné lhůty. Nebylo podle zákona vyvěšováno, jak na profilu, tak ve věstníku. Došlo k dělení 
zakázek. Některé zakázky se dostaly do mírnějšího režimu zákona. Byly zkontrolovány všechny 
oblasti účetnictví. Byly zjištěny běžné nedostatky, které nacházíme i v ostatních příspěvkových 
organizací. V inventarizaci byly také zjištěny nedostatky. Byli jsme přesvědčeni, že tato organizace má 
skončit. Rozpočet byl nadhodnocen. TSK p. o. skončila ve ztrátě 20 mil. Kč. Bylo nakoupeno 50 ks 
počítačů za 1,5 mil. Kč. Zaměstnancům bylo přidělenou pouze 13 počítačů. Dále bylo nakoupeno 114 
mobilních telefonů a pouze 10 ks bylo přiděleno zaměstnancům. Byla uzavřena smlouva na opravy 
vozidel, kdy hodinová sazba na opravy byla 423 Kč. Jednalo se o systémovou chybu. Hlavním 
nedostatkem byla nehospodárnost u veřejné zakázky, která byla vyhlášena v roce 2016 a následně 
dodatkem upravena. Firmě bylo vyplaceno 1,8 mil. Kč a do doby ukončení kontroly nebyly práce ani 
započaty. Zakázka měla hodnotu přes 3 mil. Kč. Nyní jsem se dozvěděla, že TSK p. o. má fungovat 
v nějakém omezeném režimu dále. Myslím, že bude třeba předložit Radě HMP návrh, aby organizace 
přijala nápravná opatření pro následnou kontrolu. 
 
PhDr. Stropnický: Je třeba s informacemi nakládat, tak jak jsou. Město zatím nepřistoupilo na zrušení 
TSK, p. o. 
 
Ing. Karel Rezek, pověřený řízením TSK, p. o.: Od 1. 4. 2017 jsem pověřen řízením příspěvkové 
organizace. K 1. 4. 2017 došlo k transformaci TSK. Termín kontroly byl velmi nevhodný. Se členy 
kontrolní skupiny jsme se dohodli, že není účelné, aby TSK, p.o. přijímala nápravné kroky, neboť 
veškeré činnosti byly delegovány na TSK, a.s. Dohodli jsme se, že nebude uplatněna námitka ze strany 
TSK, p. o. vůči kontrole. Bylo by vhodné, aby TSK, a.s. se z této kontroly poučila. Zpráva o kontrole 
obsahuje celou řadu nepřesností. Není pravda, že výběrová řízení probíhala bez znalosti cen 
jednotlivých zakázek. 
 
Ing. Petr Smolka, gen. ředitel TSK, a.s.: Na protokol o kontrole jsme reagovali. Každá sekce naší 
organizace se zabývala svým okruhem připomínek a nálezů. Byla vytvořena souhrnná zpráva, která 
byla předložena dozorčí radě. My jí uvolnit nemůžeme, ale může to udělat dozorčí rada. I přesto, že 
kontrola byla na příspěvkovou organizaci, zpracovali jsme pro nás poučení. 
 
Mgr. Mirovský: S kolegyní Ing. Bendovou jsme tuto zprávu viděli. Část problematiky se vyřešila 
transformací TSK, protože nyní jsou procesy nastaveny jinak. Dávám ke zvážení, abychom se spolu se 
členy výboru, paní ředitelkou a dozorčí radou nad touto zprávou setkali. 
 
PhDr. Stropnický: Tento výbor vnímám především jako způsob, jak co nejvíce informací z organizací 
předložit veřejnosti. Předkládám materiály, aby se staly součástí usnesení a tudíž se mohly dostat na 
veřejnost. Budeme schopni výslednou zprávu a poučení předložit do výboru?  
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Ing. Ondráčková: Příště bych vás informovala, jak jsem domluvila přijetí nápravných opatření v 
příspěvkové organizaci. V případě, že bude tato organizace fungovat dále, tak je naše povinnost, 
abychom to dokončili.         
 
PhDr. Stropnický: Usnesení nebudeme přijímat, protože tento bod budeme mít i příště.  
 
Bod 6: Taxislužba v Praze  
 
Humplík: Současná situace není v zájmu Pražanů. Před 2 lety paní primátorka slíbila situaci řešit. 
Premiér slíbil rychlé řešení, které nenastalo. Dle mých informací taxikáři chystají další protesty. 
Kolega Ing. Nouza zformuloval jasný návrh usnesení. 
 
Ing. Nouza: Navrhuji následující usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP 
projednat problematiku taxislužeb a služeb společností UBER a témat s tím souvisejících. Výbor pro 
dopravu ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP, aby uložilo Radě HMP zpracovat legislativní návrh, 
který povede k vyřešení situace. 
 
Ing. Hašek: Sdílená ekonomika existuje mimo zákon. Není cílem zrušit sdílenou ekonomiku. Chceme 
podporovat moderní technologie. Chceme nastavit takový proces, aby moderní technologie byla v 
souladu s legislativou. Taxikáři nejsou jednotní. Není pravda, že hl. m. Praha nekoná v této věci. Hl. 
m. Praha před více než 2 lety navrhovala úpravy legislativy respektive zákona č. 111. Bohužel návrh 
nebyl schválen. V Parlamentu ČR bylo dohodnuto, že zákon se bude muset předělat celý. Ani ve světě 
není postup vůči UBER jednotný. 
 
Mgr. Mirovský: Na výboru pro legislativu tuto problematiku probíráme téměř každé druhé jednání. 
Problém je dlouhodobý. Bohužel není problém pouze s UBER. Máme zde Taxi five, což je estonská 
verze UBER, která se liší v tom, že řidič, který pro ně jezdí, musí mít jen řidičák a vozidlo mladší 10 
let. Podle výroku Evropského soudního dvora UBER není sdílenou ekonomikou, ale taxislužbou. V 
případě kontroly, když je zabaveno vozidlo, tak oni přijdou a uhradí většinou kauci za 100 tis. Kč. 
Protože UBER a Taxi five mají vymyšleno, jak přes jednoho konkrétního právníka vyplácí kauce. 
Jsem fanda sdílené ekonomiky. Spousta lidí využívá UBER, protože je zde špatné povědomí o 
kvalitních službách taxi. Řešení problematiky do budoucna je v přijetí nové legislativy. Bylo by 
vhodné, aby mobilní telefon mohl nahrazovat taxametr. 
 
Humplík: Ano, máme nepoctivé taxikáře, ale jsem přesvědčen, že je to malé procento. 
 
Ing. Nouza: Chtěl bych, aby hl. m. Praha využila možnosti zákonodárné iniciativy. Protesty taxikářů 
blokují i veřejnou dopravu. 
 
PhDr. Stropnický: Chcete bod zařadit už na toto jednání Zastupitelstva HMP? 
 
Ing. Nouza: Problém je aktuální. 
 
Mgr. Mirovský: Pokud bychom problematiku neřešili na tomto jednání Zastupitelstva HMP, můžete 
zadat úkol mně, abychom materiál předpřipravili. 
 
Michaela Skalická, poradkyně primátorky hl. m. Prahy: Toto téma se řeší u paní primátorky velmi 
často. Paní primátorka jednala s ministerstvy o nápravě situace. Také se čekalo na rozhodnutí 
Evropského soudního dvora, který rozhodl až v prosinci. 
 
Humplík: Čtyřikrát jsme navrhovali na jednání Zastupitelstva HMP bod taxi. Paní primátorka se k 
tomu odmítla vyjadřovat a nebylo to zařazeno na program. Náš návrh je nekonfliktní.       
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Ing. Dan Richter, zastupitel MČ Praha 2: UBER, který je taxislužba, neplní zákon. Společnost Liftago, 
dodržuje zákon a proti němu taxikáři neprotestují. Je tedy potřeba okamžitě jednat a ukončit činnost 
UBER. 
 
Skalická: My a ani ministerstva nemohou zakázat činnost UBER. Jediný, kdo by jí mohl zakázat, je 
soud. U soudu nyní probíhá civilní spor. 
 
Mgr. Mirovský: Jediné, co hl. m. Praha může udělat, je posílení kontrol. O to jsme požádali a to se 
děje. V rámci kontroly může hl. m. Praha zabavit auto, které je však brzo zpátky. Hl. m. Praha nemůže 
smazat na Google play auto aplikaci. 
 
Hlasování o ukončení diskuze:  
 
Hlasování:  pro: 6  proti: 0   zdržel se: 2 
 
Diskuse byla ukončena. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP projednat problematiku 
taxislužeb a služeb společností UBER a témat s tím souvisejících. Výbor pro dopravu ZHMP 
doporučuje Zastupitelstvu HMP, aby uložilo Radě HMP zpracovat legislativní návrh, který povede 
k vyřešení situace. 
 
Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
PhDr. Stropnický: Prosím o dodání materiálu zítra do 12. hodin, který mám předložit do Zastupitelstva 
HMP. 
 
z jednání odešel Ing. Hašek  
 
Bod 7: Vedení autobusových linek MHD Strahovským tunelem  
 
PhDr. Stropnický: Máte před sebou materiál do Rady HMP, který nebyl úplně projednán, protože 
nebylo rozhodnuto o variantách. Oslovil jsem vedení MČ Praha 5 a 6. Asi by se uměla najít varianta, 
se kterou by obě městské části souhlasily. 
 
Ing. Martin Šubrt, ROPID: Tisk byl připraven v říjnu loňského roku a souvisel se dvěma výlukami, 
které již proběhly. Tisk se zabýval z pohledu tunelových linek pouze spojnicí mezi MČ Praha 5 a 6. 
ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy a TSK, a.s. se problematikou zabývají již delší dobu. Od roku 
2013 bylo ROPIDem prověřeno 11 variant řešení, které máte k dispozici v podkladech případně na 
našem webu. Tunelové linky by byly schopny zachytit nové směry a zvýšit konkurenceschopnost vůči 
osobní automobilové dopravě. Většina z variant vyžaduje dopravně organizační či stavební úpravy na 
komunikacích. Negativum však také je, že převádíme cestující z elektrické kolejové dopravy na 
autobusovou dopravu. Je také potřeba věnovat pozornost tomu, jak vypadá regulace vjezdu do tunelů. 
Každá varianta dostala určitý bodový zisk, který je znázorněn nahoře u čísla varianty. Varianta 2 nám 
vyšla jako nejvhodnější z hlediska největšího zrychlení spojení. Doporučujeme, aby město pověřilo 
městské organizace, aby směřovali k realizaci varianty 2. Minulý týden však došlo k dohodě, že bude 
předložena varianta č. 9, na které je shoda městských částí. Tisk bude upraven pro tuto variantu a 
následně předložen do Rady HMP.  
 
PhDr. Stropnický: Závěr je pro mě trochu zklamáním. Chtěl jsem navrhnout výboru, aby doporučil 
variantu č. 2, jak jste to doporučili. Výhoda varianty č. 9 ale je, že si nevyžaduje žádné zvláštní 
stavební úpravy a dá se realizovat ihned. Chtěl bych ale, abyste dál projednávali i variantu č. 2. 
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Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí informaci o vedení autobusových linek 
MHD Strahovským tunelem, která je součástí přílohy usnesení. Bere na vědomí výsledek jednání s 
MČ Praha 5 a 6 a tudíž bezodkladnou realizaci propojení ve variantě č. 9. Zároveň doporučuje 
ROPIDu, aby ve spolupráci s MČ Praha 6, 7 a 8 našel shodu nad širším využitím tunelových možností 
komplexu městského okruhu ve smyslu varianty č. 2. 
 
Ing. Doležal: Rád bych doplnil, že varianta č. 9 je dočasná varianta.  
 
Hlasování:  pro: 6  proti: 0   zdržel se: 1 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 8: Žádost Kontrolního výboru o stanovisko Výboru pro dopravu k petici spolku Auto*mat  
 
PhDr. Stropnický: Jedná se o petici proti omezení jízdy na kole v pěších zónách v centru Prahy. Tuto 
problematiku jsme projednávali asi 4 x. Vzali jsme na vědomí připomínky odboru, které byly 
odeslány. V tomto smyslu bych paní předsedkyni výboru odpověděl.   
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP ukládá svému předsedovi informovat předsedkyni 
kontrolního výboru o přijatém usnesení.  
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0   zdržel se:  
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 9: Různé 
 
PhDr. Stropnický: S podklady vám byl rozeslán důležitý materiál, který jsme nakonec neprojednávali. 
Jedná se o diagnostický průzkum Kloknerova ústavu při ČVUT pro Libeňský most. Chtěl jsem 
požádat, aby se tento materiál stal přílohou dnešního zápisu, aniž k tomuto bodu budeme přijímat 
usnesení. 
 
Jednání Výboru pro dopravu ZHMP bylo ukončeno v 17:33 hodin a trvalo 143 minut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ověřil: Ing. Marek Doležal, člen Výboru pro dopravu ZHMP      
Zapsal: Ing. Jan Marek, tajemník Výboru pro dopravu ZHMP 
 
 
 
Přílohy:  k bodům č. 2, 3, 4, 7, 9 

PhDr. Matěj Stropnický  
předseda Výboru pro dopravu ZHMP 

 
 
 

Ing. Jan Marek 
tajemník Výboru pro dopravu ZHMP 

 




































































































































	List1
	k.s.VI



