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Výsledkům loňských komunálních voleb, i detailnějšímu pohledu na komunální volby 2018 

v Praze, jsme se věnovali v samostatných výstupech. Pro připomenutí tak bude stačit, že volby 

dopadly opravdu těsným rozdílem, když vítěze dělilo od poslední strany v zastupitelstvu 

jen 2,5 % hlasů a dva mandáty. Vyhrála ODS, následována Piráty, Prahou sobě, koalicí TOP 

09+STAN a ANO. 

Tabulka č. 1: Výsledky pražských komunálních voleb 2018 

STRANA VÝSLEDEK V % MANDÁTY 

ODS 17,86 14 

Piráti 17,07 13 

Praha Sobě 16,56 13 

TOP 09 +STAN 16,29 13 

ANO 15,37 12 

Zdroj: Vlastní tabulka; data volby.cz. 

Infografika 1: Vítězné strany v jednotlivých obvodech 

 

Zdroj: Vlastní mapka.  

Monitor – Marcela Konrádová, Jakub Konrád, únor 2019 
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https://www.politikaspolecnost.cz/papers/kdo-skutecne-vyhral-komunalni-volby-2018/
https://www.politikaspolecnost.cz/papers/komunalni-volby-v-praze-porovnani-2014-a-2018/
https://www.politikaspolecnost.cz/papers/komunalni-volby-v-praze-porovnani-2014-a-2018/
https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xstat=0&xvyber=0
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Tento monitor se věnuje sestavení a působení pražské magistrátní koalice po podzimních 

volbách 2018. Jeho ambicí je poskytnout čtenáři stručný přehled a zhodnocení dosavadních 

kroků koalice, v jejímž čele stojí pirátský primátor Zdeněk Hřib, za jejích prvních 100 dní 

působení. Těchto 100 dnů „hájení“ vyprší 22. února 2019. 

Povolební vyjednávání 

Navzdory celkovému vítězství ODS se krátce po vyhlášení výsledků domluvili na společném 

postupu zástupci Pirátů, Prahy sobě a koalice TOP09+STAN. Právě o primátorský řetěz 

usilovali lídři tří nejsilnějších stran. Nejhlasitěji na postu trvali Piráti s argumentem, že získali 

z jednajících stran nejvíce hlasů (nutno dodat, že jen těsně a co do mandátů mají všechny tři 

subjekty po 13 křeslech). Hřib dokonce v preferenčních hlasech zaostal nejen za Čižinským 

a Pospíšilem, ale také za Hanou Marvanovou (Spojené síly pro Prahu). Je to logické – Jiří 

Pospíšil je europoslancem a dříve byl několik let ministrem spravedlnosti, Jan Čižinský je čtyři 

roky starostou Prahy 7 (a byl pražským zastupitelem v minulém funkčním období) a od října 

2017 také poslancem. Hřib do politiky vstoupil až na jaře 2018, když vyhrál v pirátských 

primárkách.   

Piráti, kteří svou účast v koalici podmínili primátorským postem, nakonec skutečně pro svého 

lídra získali primátorské křeslo a novým pražským primátorem se stal Zdeněk Hřib. Poměrně 

zajímavé a netradiční bylo rozhodnutí dalších dvou lídrů koaličních subjektů, že nezasednou 

v radě. Jiří Pospíšil, europoslanec, a Jan Čižinský, poslanec a starosty MČ Praha 7, se rozhodli 

„jen“ vést magistrátní zastupitelské kluby. Čižinský toto rozhodnutí komentoval slovy: 

„Předseda klubu zastupitelů vlastně je na úrovni radního, akorát nezvedá na radě ruku.“ 

Pochopitelně to vyvolalo kritiku z opozičních řad: „Před volbami se zaklínali prospěchem 

Prahy a Pražanů. Když ale ztratili šanci na primátorský řetěz, převážil nad prospěchem města 

jejich osobní zájem. Takové chování lídrů považuji za zbabělost a zříkání se odpovědnosti,“ 

reagovala na situaci Alexandra Udženija (ODS). Oba lídři budou dle opozice rozhodovat, 

ale za svá rozhodnutí neponesou odpovědnost. Pospíšil na to reagoval: „Předsedové klubu mají 

silnou pozici při vyjednávání nebo mohou svolat koaliční vyjednávání. O tom, že bychom 

utíkali z pražské radnice, to není pravda.“ Vzdání se postů v radě jako téma postupně 

vyprchalo. 

Primátor a členové rady 

Ustanovující zastupitelstvo proběhlo 15. listopadu 2018. Pirát Zdeněk Hřib byl zvolen 

primátorem na první pokus, a to v poměru 39:12 hlasům, 14 zastupitelů se zdrželo. 

Z pohledu opozice byli nejvíce diskutovanými radními Petr Hlubuček a Hana Třeštíková, 

a to z důvodu jejich dalších funkcí v pražských městských částech. Zatímco Hlubuček je 

zároveň starostou MČ Praha-Lysolaje, Třeštíková je v MČ Praha 7 radní pro kulturu. Zástupci 

vznikající koalice jejich nominace ospravedlňovali tím, že Lysolaje jsou jen malá městská část, 

takže se nejedná o žádnou velkou kumulaci funkcí a není tudíž ani překážkou. Pirátům ale 

stejně jako opozici vadila kumulace u Hany Třeštíkové, nicméně zbylé dvě strany koalice se 

za ni postavily. 

Nové složení magistrátní rady komentoval Pospíšil slovy: „Politická kultura a styl je jiný, 

v minulé radě zasedali kariérní politici. My chceme, aby vedle zkušených komunálních politiků 

byli v pražské vládě odborníci.“  

 

  

https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=21&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xstrana=0
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/573212/prahu-povede-primator-hrib-pospisil-a-cizinsky-ustoupili-piratum.html
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/novym-primatorem-bude-hrib-koalice-se-dohodla-po-urputnem-je/r~434b3dd8d88e11e895620cc47ab5f122/?redirected=1541405720
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/573212/prahu-povede-primator-hrib-pospisil-a-cizinsky-ustoupili-piratum.html
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/238562-prazska-koalice-uz-je-pod-palbou-kritiky-zbabelci-rozkrikuje-se-udzenija/
https://www.info.cz/volby/komunalni-volby-2018/praha-ma-noveho-primatora-krnacovou-vystrida-pirat-hrib-pospisil-ani-cizinsky-v-rade-nebudou-37414.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/index.html?periodId=33394&resolutionNumber=&meeting=&printNumber=&s=1&votingId=48722&start=&size=
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/index.html?periodId=33394&resolutionNumber=&meeting=&printNumber=&s=1&votingId=48722&start=&size=
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=44502&p=589289&hilit=Hlubu%C4%8Dek#p589289
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/spojeni-sily-pro-prahu-byvali-radni-byli-karierni-politici-my-mame-odborniky-20181101.html


MONITOR | únor 2019 
 

Tabulka č. 2: Přehled volby vedení hl. m. Prahy, 15. listopadu 2018 

JMÉNO STRANA PRO PROTI ZDRŽELO 

SE 

PŘÍTOMNO 

Zdeněk Hřib Piráti 39 12 14 65 

Petr Hlaváček Spojené síly pro Prahu 50 0 13 63 

Petr Hlubuček Spojené síly pro Prahu 38 2 23 63 

Adam Scheinherr Praha sobě 39 25 0 64 

Pavel Vyhnánek Praha sobě 39 13 12 64 

Jan Chabr Spojené síly pro Prahu 38 0 24 62 

Milena Johnová Praha sobě 39 13 12 64 

Hana Kordová 

Marvanová 

Spojené síly pro Prahu 51 0 13 64 

Vít Šimral Piráti 38 12 13 65 

Hana Třeštíková Praha sobě 39 16 9 64 

Adam Zábranský Piráti 39 0 25 64 

Zdroj: Vlastní tabulka, data praha.eu. 

Zdeněk Hřib si k primátorskému řetězu přibral informatiku a evropské fondy. Náměstky 

primátora za Prahu Sobě jsou Pavel Vyhnánek, který má na starosti finance a správu majetku, 

a Adam Scheinherr, který řídí dopravu. Za Spojené síly pro Prahu jsou náměstky Petr 

Hlubuček, jehož agendou je infrastruktura, bezpečnost a životní prostředí, a Petr Hlaváček, 

který má na starosti územní rozvoj. 

V radě zasedli také Piráti Vít Šimral (školství, věda a výzkum a sport) a dosavadní předseda 

klubu Adam Zábranský (bydlení a transparentnost). Za Spojené síly pro Prahu jsou členy rady 

Hana Kordová Marvanová (legislativa a veřejná správa) a Jan Chabr (majetek a majetkové 

podíly města). Radními za Prahu sobě jsou Hana Třeštíková (kultura a cestovní ruch) a Milena 

Johnová (zdravotnictví a sociální věci)1. 

Programové prohlášení 

„Čekají nás náročné čtyři roky, máme co dohánět, ale naštěstí jsme tým motivovaných lidí, kteří 

do toho jdou všichni naplno. S našimi partnery v koalici si rozumíme a těšíme se na spolupráci 

a na všechno, co v Praze změníme, abychom ji posunuli do tohohle tisíciletí,“ řekl Hřib 

po potvrzení jeho budoucí pozice v říjnu 2018.  

Konečné programové prohlášení bylo představeno na začátku listopadu. Jako hlavní témata 

vyzdvihla koalice dopravu, bydlení, výstavbu a rekonstrukci mostů či metro D. Ještě před 

prvním zasedáním zastupitelstva slíbila vznikající koalice předložit program opozici 

i městským částem k vyjádření s tím, že připomínky bude zapracovávat. K tomu ale reálně 

nedošlo. K podpisu došlo 12. listopadu 20182. 

Opoziční ODS a ANO označili program za nekonkrétní a šitý horkou jehlou.  

                                                      
1 Kdo je kdo v radě se můžete dočíst např. zde. Kompetence členů rady jsou dostupné zde. 
2 Programové prohlášení je dostupné zde. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/index.html?periodId=2779079&meeting=1&s=true
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primatorka/urad_primatora/pravomoci_primatora.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/budouci-primator-hrib-posuneme-prahu-aby-se-do-ni-jezdilo-za-inspiraci-20181027.html
http://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf
https://praha.idnes.cz/praha-koalice-programove-prohlaseni-magistrat-flj-/praha-zpravy.aspx?c=A181106_165708_praha-zpravy_nuc&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop&fbclid=IwAR16DqC9I9ETxP06Ye86rBG87KpiNO_MEuoFabiCujQApUmdcKeJPyHD0b0
https://praha.idnes.cz/praha-koalice-programove-prohlaseni-magistrat-flj-/praha-zpravy.aspx?c=A181106_165708_praha-zpravy_nuc&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop&fbclid=IwAR16DqC9I9ETxP06Ye86rBG87KpiNO_MEuoFabiCujQApUmdcKeJPyHD0b0
https://www.lidovky.cz/domov/pirati-praha-sobe-a-spojene-sily-podepsali-koalicni-smlouvu.A181112_095115_ln_domov_ele
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/239699-prazske-ods-a-ano-zkritizovaly-programove-prohlaseni-podle-nich-nic-neresi/
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/573258/hrib-jako-primator-praze-povladne-dalsi-neprazak-kdo-je-kdo-v-nove-rade.html?kapitola=1165520
http://www.praha.eu/public/e2/98/dd/1858165_925272_Pusobnost_clenu_RHMP_2018.pdf
http://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf
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Co se týče srovnání programů současné a předchozí rady, v zásadě se moc neliší. Některé sliby 

jsou navíc již v procesu realizace. Opozice kritizovala mj. i levicovost některých slibů – 

do programového prohlášení se dostal např. návrh na zřízení fondu, kterým by Praha ručila 

učitelům, policistům nebo zdravotním sestrám za hypotéky.  

100 dnů pražské koalice 

Tradičních 100 dní působení koalice počítáme od ustanovujícího zasedání zastupitelstva, 

tedy od 15. listopadu 2018. Právě v pátek 22. února 2019 končí poslední stý den vlády 

primátora Hřiba. Co se za tři měsíce již stihlo? 

Asi za nejdůležitější počin lze považovat schválení rozpočtu na rok 2019. Příjmová část 

rozpočtu činí 59,2 miliardy korun, výdajová pak 77,6 miliardy korun. Zdánlivě je tedy rozpočet 

na rok 2019 v deficitu 18,4 miliardy korun, jde ale pouze o technický údaj. Celý rozdíl příjmů 

a výdajů je plně pokrytý úsporou hospodaření hlavního města z minulých let. Na investice je 

v rozpočtu vyčleněno 13,5 miliardy korun, o jejichž využití rada rozhodne v prvním čtvrtletí 

příštího roku. To velmi kritizovala opozice, zejména pak bývalý ministr financí a současný 

zastupitel MHMP za ANO Ivan Pilný. Ten jej označil za kočkopsa mezi klasickým rozpočtem 

a provizoriem. Opoziční strany finančnímu výhledu ve výši 77,6 miliardy korun vytýkají 

nekonkrétnost, bobtnající běžné výdaje i opomíjení priorit v čele s klíčovými dopravními 

stavbami. V půlce února pak koalice upravila investiční rozpočet, který počítá s útratou 

19,4 miliardy korun na kapitálové výdaje, což je nejvíc za poslední roky. 

Očekávaly se, logicky, také personální změny. Dozorčí rady celkem pěti městských firem 

se zásadně proměnily. Nové tváře nyní kontrolují chod ve společnostech Operátor ICT, 

Kolektory Praha, Obecní dům, Pražská vodohospodářská společnost a Pražská plynárenská 

holding. A ani pražské politice se nevyhnuly ozvěny kauzy Huawei – v Dopravním podniku 

skončil advokát Květoslav Hlína, a to kvůli údajnému střetu zájmů, kdy zastupoval mj. právě 

Huawei. 

Koalice dle svých slov proměnila vedení firem tak, aby v nich zasedli odborníci namísto 

politických reprezentantů. V otázce personálních změn mají jasno opoziční představitelé. 

Alexandra Udženija (ODS) poukázala na fakt, že rada schválila do představenstva Pražské 

plynárenské hned tři politiky, mj. senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta. Podobně reagovali 

také zastupitelé  z hnutí ANO, podle kterých koalice vůbec nepracuje a nové posty získali 

kamarádi současného vedení, ne experti. 

V lednu bylo schváleno také zřízení zcela nové funkce, a to nočního starosty. Noční starosta 

je kolektivní funkce, která v zahraničí není neznámá (např. Amsterdam). Důvodem zřízení jsou 

problémy s hlukem v centru města, který způsobují bary a restaurace a rovněž opilí lidé, 

zejména turisté. Hlavním představitelem se stal Jan Štern. Diskutována byla také nová pozice 

informačního ombudsmana, jejíž zřízení ale bylo nakonec odloženo. 

Pravděpodobně nejaktivnější byli radní v oblasti dopravy. Jedním z nejsledovanějších témat 

byl osud Libeňského mostu. Důležitá dopravní tepna a spojnice mezi Libní a Holešovicemi byla 

v lednu 2018 na několik týdnů uzavřena dopravě z důvodu havarijního stavu. Spory o to, 

zda má být most rekonstruován, nebo zbourán a vystavěn nový, bylo důležitým (politickým) 

tématem nejen pro zástupce magistrátu. 27. listopadu 2018 rozhodla rada, že tzv. Libeňák bude 

citlivě rekonstruován. Koaliční shoda na zachování mostu byla vyhlášena již v programovém 

prohlášení. Má dojít k zastavení degradace mostu základními opravami, které budou vizuálně 

znatelné již letos. Primátor Hřib nakonec kompletní rekonstrukci odsunul až na rok 2023, 

což opozice velmi kritizovala jako odsouvání problému na nové vedení magistrátu, které vzejde 

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/bronwfieldy-metro-d-ci-chytre-mesto-jak-se-ne-lisi-program-stare-prazske-rady-20181108.html
https://www.info.cz/praha/nova-prazska-koalice-zabocila-prudce-doleva-zamestnancum-chce-rucit-za-hypoteky-37596.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_ma_rozpocet_na_rok_2019.html
https://prazsky.denik.cz/z-regionu/rok-2019-v-praze-hospodarit-se-bude-s-prijmy-59-miliard-vydaji-77-miliard-20181213.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/metro-d-i-okruh-praha-proinvestuje-19-miliard-korun-nejvic-za-posledni-roky-20190212.html
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9136/prazsti-radni-vymenili-cleny-dozorcich-rad
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_dopravnim_podniku_hlavniho_mesta_prahy.html
https://echo24.cz/a/SiCq7/konec-politickych-trafik-v-dozorcich-radach-pirati-nominovali-senatora-wagenknechta?fbclid=IwAR1XfqpKQAGOrDI4P5e3mqsyg8NcW_OYqQ8f8IVVjRw9847EyKSe-K34nyQ
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/pohadky-o-konci-politickych-trafik-opozici-se-nelibi-obsazovani-dozorcich-rad-20190125.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazska-opozice-krici-koalice-nepracuje-hrib-znemoznil-demokratickou-diskuzi-20190124.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-zavede-nocniho-starostu-do-konce-ledna-antikonfliktni-tym-uz-nebude-20190109.html?fbclid=IwAR2LgcWl5aR4fDB_4hG6Oxju3pNX0Jjsr42VQ1pcX5qhpUnyJ8ILXLMMcbs
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/nocni-starosta-praha-hluk-poradek-komise/r~4adcb4d21d6c11e997c5ac1f6b220ee8/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1548069819
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_schvalila_zamer_rekonstrukce.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_schvalila_zamer_rekonstrukce.html
https://www.novinky.cz/domaci/495193-hrib-libensky-most-se-zacne-opravovat-az-v-roce-2023.html
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z voleb 2022. Jinými slovy, koalice odsunula řešení problému, na kterém (mj.) postavila svou 

volební kampaň. Koalice řešila také stav dalších mostů, např. v Bubenské, nebo Vltavské 

nebo také železničního mostu pod Vyšehradem. V případě smogové situace počítají pražští 

radní s MHD zdarma.  

Ve stejný den, tedy 27. listopadu 2018, byly radou schváleny také první kroky k obnovení 

tramvajové trati na Václavském námětí. Konkrétně se jedná o přípravu rekonstrukce stropní 

desky stanice metra Muzeum a prověření nosnosti vestibulové desky stanice Můstek – výstup 

Vodičkova. Tramvají se na Václaváku svezeme snad už v roce 2022. Rozpohybovalo se také 

prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Zdib. 

Rada se samozřejmě zabývala také výstavbou metra D, za což byla bývalá rada v čele 

s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) velmi kritizována. I přes tuto kritiku 

za prodlužování projektu současná rada nepočítá s výstavbou nové linky metra dříve než 

za čtyři roky. 

Z oblasti zdravotnictví lze zmínit prosincové rozhodnutí zastupitelstva, aby i v příštím roce 

směřovalo na podporu Lékařské pohotovostní služby 22,5 milionů korun pro šest velkých 

nemocnic3. V rozpočtu se pak dále počítá s rezervou tří a půl milionu korun pro případ 

mimořádných událostí. Už letos by se mělo také výrazně zlepšit zázemí pražské Letecké 

záchranné služby na Letišti Václava Havla. Na projekt renovace bylo vyčleněno dalších 

20 milionů korun. Primátor Hřib v prvních 100 dnech vládnutí také nadnesl možnost zřízení 

nové nemocnice v Letňanech, která by nahradila Bulovku. 

Právě tento projekt, který prosazuje zejména primátor Hřib, měl být doplněním návrhu 

premiéra Babiše, který navrhoval v tomto území vybudovat úřednickou čtvrť. S výstavbou této 

čtvrti původně primátor nesouhlasil, na konci ledna ale Hřib připustil ustoupení od svých 

názorů, pokud stát zaplatí dokončení Městského okruhu za 60 miliard korun, odprodá Praze 

kasárny v Karlíně a převede na ni budovy Nemocnice Na Bulovce, ze které chce vybudovat byty. 

Za tento návrh, byť pro Prahu velmi výhodný, byl primátor poměrně silně kritizován a po pár 

dnech od něj, stejně jako premiér Babiš, ustoupil. V současné době se čeká, zda se vůbec bude 

o návrhu dále jednat. Babiš by svůj záměr přesunout ministerstva do nového areálu na okraji 

Prahy rád realizoval, jelikož o něm mluví už delší dobu, momentálně ale naráží na odmítavý 

postoj primátora Hřiba vůči celému projektu. 

Vybudováním čtvrti v Letňanech s bytovou zástavbou a přestavbou kasáren v Karlíně na byty 

koalice přišla o možnost částečného plnění dalšího ze svých slibů – řešení problematické 

situace s bydlením v hlavním městě4. Zásadními problémy současné bytové situace v hlavním 

městě je zejména růst cen nemovitostí, zdlouhavé stavební řízení, složitost byrokracie 

či popularita služeb typu Airbnb. Na konci ledna informovala radní pro legislativu a podporu 

bydlení Hana Marvanová, že tato globální platforma pro poskytování ubytování v soukromí 

nejspíš začne vyžadovat po pronajímatelích ubytovací poplatky pro město za každého 

hosta. To by, samozřejmě, znamenalo pro metropoli miliony korun ročně navíc. 

Rada na konci ledna dále uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby v následujícím 

půl roce vypracoval dva dokumenty týkající se nové bytové výstavby. Vzniknout má aktuální 

přehled pozemků ve výhradním vlastnictví Prahy, které jsou vhodné pro novou bytovou 

                                                      
3 Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Všeobecnou fakultní 
nemocnici v Praze, Nemocnici Na Bulovce, Thomayerovu nemocnici a Ústřední vojenskou nemocnici – 
Vojenskou fakultní nemocnici Praha. 
4 V prosinci 2018 vydal Institut pro politiku a společnost policy paper věnující se (Ne)dostupnosti 
bydlení v Praze. 
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https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9363/v-pripade-smogove-situace-bude-mhd-zdarma
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_schvalila_prvni_kroky_k_tramvajove.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_schvalila_prvni_kroky_k_tramvajove.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/navrat-tramvaji-na-vaclavske-namesti-je-bliz-radni-nechaji-vypracovat-projekt-20190128.html?fbclid=IwAR3WXukMl0L24Kf3A_XDA_wntyWwzIFXUPo8F2EI38ImUadqw2R3zuZMrHM
https://prazsky.denik.cz/z-regionu/praha-uz-zada-o-prvni-razitko-pro-tramvajovou-trat-do-zdib-20190124.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zdenek-hrib-pirati-metro-d-byty-praha-primator-tramvaje-plany_1812081605_dok
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazske_nemocnice_zajistujici_lekarskou.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsti_radni_chystaji_urychlenou.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsti_radni_chystaji_urychlenou.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hrib-chce-vybudovat-moderni-nemocnicni-areal-v-letnanech-nah/r~83ac13d618e711e9a312ac1f6b220ee8/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/letnany-nemocnice-urednicka-ctvrt-andrej-babis-zdenek-hrib_1901301100_dbr
https://www.lidovky.cz/domov/vladni-ctvrt-v-letnanech-bude-praha-vymeni-pozemky-za-okruh.A190130_180854_ln_domov_blv
https://prazsky.denik.cz/podnikani/airbnb-chce-zacit-platit-praze-mestu-to-ma-prinest-miliony-korun-20190131.html
https://prazsky.denik.cz/podnikani/airbnb-chce-zacit-platit-praze-mestu-to-ma-prinest-miliony-korun-20190131.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_hlavniho_mesta_schvalila_urychlene.html
https://www.politikaspolecnost.cz/papers/nedostupnost-bydleni-v-praze/
https://www.politikaspolecnost.cz/papers/nedostupnost-bydleni-v-praze/
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výstavbu, a přehled vybraných brownfieldů, které lze skutečně (alespoň částečně) využít 

pro výstavbu v následujících letech. 

Na začátku ledna rozhodlo vedení, že neprodlouží nájemní smlouvy soudcům a státním 

zástupcům, kteří si od magistrátu za výhodných podmínek pronajímají byty. Soudci a státní 

zástupci mají podle vedení města dostatek peněz, takže nepotřebují zvýhodněné nájemné 

(v bytech platí zpravidla 60-70 Kč za m2, přičemž průměrné tržní nájemné v Praze bylo 

ve třetím čtvrtletí r. 2018 345 Kč za m2). 49 uvolněných bytů magistrát pronajme 

sociálně slabým. 

Koalice změny? 

Mezi další kroky, které lze zmínit a které se v 100 dnech tzv. hájení pražské koalice udály, je boj 

s vybranými směnárnami, slib na zvelebení Pražské tržnice (nicméně jde o projekt, který už byl 

v běhu před současnou koalicí), či revizi městského majetku. Obecně se jedná o kroky, 

které ve svých předvolebních programech avizovaly všechny úspěšné strany před loňskými 

volbami. Jedná se tedy o koalici změny, jak ji sama koalice nazývá? 

Reálně můžeme konstatovat, že byly jednotlivé kroky spíše populárního typu (MHD při 

smogové situaci zdarma), co nejvíce viditelné (nemocnice v Letňanech nahrazující Bulovku) 

a marketingově prezentované (noční starosta). Objevily se kroky veřejností přijaté velmi 

pozitivně (rekonstrukce pražských mostů), ale také kroky kontroverzní (personální změny). 

Opozice i proto začala koalici nazývat koalicí novinových titulků – podle ODS a ANO se totiž 

soustřeďuje pouze na mediálně atraktivní témata (např. novoroční ohňostroj, noční starosta). 

Poměrně ambiciózní chtěla být koalice v oblasti ochrany životního prostředí a zvýšení boje 

metropole s letními vedry. Jako opatření mělo dojít k výsadbě až jednoho milionu stromů 

za celé funkční období, případně k výstavbám pítek a dalších vodních prvků. Nic z toho se 

do prvních sta dní vládnutí nevešlo. 

Ačkoli bylo před vypršením prvních 100 dnů vlády koalice Hřiba zveřejněno, čemu se jednotliví 

radní chtějí v dalších měsících věnovat, jedná se spíše o další programové výkřiky 

bez konkrétních termínů. 

Koalice se prezentovala jako koalice změny, přičemž mělo jít o změnu v komunikaci 

s městskými částmi a opozicí, chtěli být otevřenější a vstřícnější. Realita je objektivně ale 

naprosto opačná. Programy jednání rady dostávala opozice v prvních dvou měsících jen pár 

hodin před jejím konáním. Rada byla dokonce i svolána, aniž by o tom byla opozice 

informována. 

Hned první velký střet přineslo rozdělení výborů, ve kterých měli být původně opozici 

nabídnuty jen tři místa v devítičlenných výborech. Obdobně probíhalo i rozdělování míst 

v dozorčích radách městských společností. Bylo zvykem, že ve všech strategických 

společnostech měla opozice svého zástupce, aby mohla vykonávat svou kontrolní funkci 

i v rámci klíčových firem. Nově ale opozice přišla o řadu společností, včetně místa v dozorčí 

radě dopravního podniku.  

Současná opozice prezentovaná občanskými demokraty a ANO doposud vystupuje vcelku 

jednotně, což je ale z velké míry dáno celkově malým počtem stran v zastupitelstvu i jejich 

programovou blízkostí.  

 

  

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9235/praha-neprodlouzi-soudcum-najmy
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9235/praha-neprodlouzi-soudcum-najmy
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/mate-dost-penez-praha-odebere-soudcum-a-zalobcum-mestske-byty-20190107.html?fbclid=IwAR0TXXCpeNtFpi1AtprZyEuehVdqXWNNWKFOJ1b7e1hOmwcOglBrl7eanu4
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/praha-vypovi-smlouvu-peti-smenarnam-chce-vyssi-najem-i-konec/r~63aad004286e11e9a66a0cc47ab5f122/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1549279582
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/praha-vypovi-smlouvu-peti-smenarnam-chce-vyssi-najem-i-konec/r~63aad004286e11e9a66a0cc47ab5f122/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1549279582
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazska-trznice-ostudne-zanedbany-areal-mesto-da-na-jeji-obnovu-100-milionu-20190211.html
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9386/majetek-hlavniho-mesta-prochazi-revizi
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2645564-nechceme-jen-stavet-ale-take-sazet-budouci-primator-hrib-slibuje-prahu-zelenejsi
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jak-ochladit-prahu-pirati-pred-volbami-zezelenali-chteji-milion-stromu-i-pitka-20180808.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/cast_prazskych_radnich_predstavila.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazska-opozice-krici-koalice-nepracuje-hrib-znemoznil-demokratickou-diskuzi-20190124.html
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/prvni-stret-prazske-koalice-s-opozici-byl-nad-obsazenim-vybo/r~1c5542a6e92711e8a470ac1f6b220ee8
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Přílohy 

Výběr bodů z programového prohlášení pražské koalice (vlastní tabulka): 

DOPRAVA 
dopravní koncepce města odpovídající 21. století 
dobudování Městského okruhu a posílení kapacity vytížených křižovatek 
zahloubení ulice V Holešovičkách 
vybudování Pražského okruhu 
rozšíření parkovacích zón, 2 miliardy do rozvoje parkovišť P+R 
příprava podzemní části metra D, mobilní signál do celé sítě metra 
stavba Dvoreckého mostu, zachování Libeňského mostu 
lávky přes Štvanici a do Troje 
budování nových cyklistických tras (pozice hlavního cyklokoordinátora) 
zvyšování bezbariérovosti MHD 

ODPOVĚDNÝ ROZVOJ 
co nejrychlejší projednání Metropolitního plánu 
koncept tzv. ozvučné desky 
zabránit vylidňování historického jádra Prahy 
aktivní účast investorů, developerů a ostatních podnikatelských subjektů na rozvoji města 
dokončení projektů revitalizace Václavského, Karlova, Malostranského, Palachova a Vítězného 
náměstí, proměna oblasti v okolí Masarykova nádraží 
omezení vizuálního smogu 

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ V PRAZE 
rychlejší rozhodování 
pilotní projekt využití fondu bydlení ve prospěch občanů pracujících v profesích pro město 
nepostradatelných 
plán celopražské bytové politiky ve střednědobém horizontu na 20-30 let 
investice do obnovy a rozšíření bytového fondu hl. m. Prahy 
zvýšení počtu bezbariérových bytů v majetku města 

EFEKTIVNÍ A VSTŘÍCNÁ SPRÁVA MĚSTA 
digitalizace procesů (+ digitální úklid a konsolidace dat) 
celá správa hl. m. Prahy včetně městských částí elektronicky propojena 
jednodušší a rychlejší proces získávání povolení 
koordinace uzavírek silnic a veřejných prostranství 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
akční plán pro výsadbu stromů 
systém důsledné kontroly kvality úklidu 
dokončení revitalizace parku na Letné, Petřína, Stromovky i Hvězdy, vznik příměstského parku 
Trojská kotlina 
revitalizace pražských potoků 
rekultivace pražské náplavky 
nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod 
dokončení výstavby kanalizace pro zbylých 6 000 obyvatel Prahy 
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ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 
koncepce dlouhodobého rozvoje Nemocnice Na Františku 
rekonstrukce areálu Nemocnice Na Bulovce 
zkrátit čekací lhůty na pohotovosti 
systémové řešení epidemie HIV i dalších pohlavně přenosných nemocí, zneužívání návykových látek 
a jiných patologických závislostí 
lepší dostupnost domácí a hospicové péče 
kvalitní sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 
řešit příčiny i důsledky bezdomovectví 
programy řešící zadlužení a jeho prevenci 

BEZPEČNOST 
programy prevence kriminality mládeže a programy zaměřené na elektronickou bezpečnost mládeže 
v jednotlivých MČ 
snížení recidivy 
efektivita investic do kamerového systému 
zvyšovat počty strážníků v ulicích na úkor tzv. strážníků v nepřímém výkonu služby 
aktualizace protipovodňového plánu 

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT 
dostatečné kapacity MŠ a ZŠ pro všechny děti starší 3 let 
podpora dětských skupin, mikrojeslí a mateřských klubů pro děti mladší 3 let 
zvýšit jazykovou gramotnost 
navýšit až na 1,5 miliardy korun ročně mzdové prostředky pro učitele a nepedagogické 
zaměstnance škol 
rozšiřování univerzitních kampusů 
vybudování a oprava sportovišť, komunitních center 

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH 
dlouhodobá koncepce rozvoje kultury 
podpora lokálních kulturních center a projektů 
pozice tzv. nočního starosty 
z pražského Výstaviště vytvořit nové centrum kultury 
projekt Památník ticha na nádraží Bubny, vznik Muzea nesvobody 
přeměna Nákladového nádraží Žižkov na kulturní centrum 
rekonstrukce prázdných budov v majetku města 
odkoupení kostela sv. Šimona a Judy 
obnova pražských hřbitovů 

TRANSPARENTNÍ A ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
zvýšit podíl na výnosu ze sdílených daní pro městské části 
část prostředků města rozdělit na projekty iniciované občany v rámci participativního 
rozpočtu 
komplexní audit nemovitého majetku města (+ zveřejnění) 
vypovězení nevýhodných nájemních smluv na nebytové prostory v majetku města 
systémové vykupování pozemků potřebné pro hladké fungování města 
do orgánů městských společností dosazovat pouze kompetentní osoby 
zabránit neodůvodněným odměnám pro členy statutárních orgánů městských společností 
zřídit pražský registr smluv 
transparentní systém přidělování grantů 
„rozklikávací“ rozpočet až na úroveň faktur 
funkce ombudsmana pro otevřenou radnici 
umožnit občanům podávat podněty on-line 

 


