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Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy 

(vize pro Prahu 2020 & priority pro Prahu 2014) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Preambule 
 

Pravicové strany, odvozující své ideové kořeny od konzervativně-liberálních myšlenek, 

ODS a TOP 09 se na základě blízkosti svých programů a vedeny důvěrou, která jim byla 

svěřena Pražany ve svobodných volbách v roce 2010, dohodly na společném vedení hl. 

m. Prahy, a to se základními imperativy rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a 

boje proti korupci. 

 

Rada hl. m. Prahy, vědoma si velkého historického odkazu Prahy jako sídla českých 

králů, československých a českých prezidentů a místa utváření českých dějin, se 

zavazuje spravovat ji ku prospěchu všech Pražanů.  

 

Svou poctivou prací se Rada hl. m. Prahy zasadí o další rozvoj české metropole jako 

společenského, hospodářského, turistického, kulturního a vzdělanostního centra České 

republiky, to vše s ohledem na příští generace. 
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Budoucnost pražských financí 

 

Hl. m. Praha nemůže žít nad poměry, musí hospodařit s dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem a 

nízkou úrovní zadlužení. K tomu je nutné, aby s veřejnými prostředky nakládalo řádně a 

efektivně a bez ustání hledalo vnitřní úspory a rezervy. Jakékoliv dodatečné zadlužení města 

se smí vázat výhradně k realizaci strategických investičních akcí tak, aby případné náklady 

budoucích generací na dluhovou službu odpovídaly jejich prospěchu vzešlému z těchto 

klíčových investic. S výjimkou naprosto mimořádných a kritických situací nebude hl. m. 

Praha poskytovat žádné finanční záruky svým organizacím nebo obchodním společnostem, ve 

kterých je akcionářem. Primárním cílem je udržet důvěryhodnost města a tím i jeho 

maximální možný rating. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- bude podporovat všechna opatření vedoucí k transparentnímu a hospodárnému 

nakládání s veřejnými prostředky, zpřísní kontroly proti plýtvání a prosadí spravedlivé 

a otevřené veřejné soutěže a elektronické aukce tak, aby došlo ke zpomalení růstu 

provozních výdajů města a posílení jeho investičního rozpočtu; 

- bude řádně a včas splácet historické finanční závazky a bude respektovat fiskální 

pravidlo v podobě stropového zadlužení hl. m. Prahy ve výši 100 % vlastních 

rozpočtových příjmů s výhledem na dosažení jeho 50 % výše a roční výdaje na 

dluhovou službu nepřekročí 2,5 mld. Kč; 

- bude prosazovat požadavek, aby česká vláda přispěla na pražské veřejně prospěšné 

investiční akce, aby se podílela na pražských stavbách nadregionálního až celostátního 

významu a přínosu a aby se přihlásila k závazkům plynoucím z vyjednaných 

podmínek v oblasti cílové úrovně čištění odpadních vod na území metropole; 

- provede analýzu vnitřního zadlužení města, navrhne způsob jeho střednědobé 

likvidace a také zváží, vzhledem k omezeným finančním možnostem města, 

alternativní formy financování; 

- zasadí se o to, aby v rámci komplexu změn obecního a krajského rozpočtového určení 

daní Praha, jakožto klíčový hospodářský region České republiky, nepřišla o významné 

finanční prostředky. 

 

Budoucnost pražské bezpečnosti 

 

Bezpečnost je jedním ze základních ukazatelů komfortu každodenního života obyvatel a 

návštěvníků města. Bezpečnostní politika hl. m. Prahy se proto musí na všech úrovních 

soustředit nejen na krizovou, ale i na elementární ochranu všech osob a majetku na území 

metropole. To se neobejde bez úzké spolupráce a koordinace města s Městkou policií a Policií 

České republiky. Do praxe bude aplikováno tzv. community policing, větší vstřícnost a větší 

schopnost městských strážníků reagovat na potřeby veřejnosti. Důležitým prvkem ochrany je 

rovněž prevence nežádoucích jevů, jako je prodej drog či pouliční prostituce. Při rozšiřování 

osvědčeného kamerového systému však nesmí být narušováno soukromí občanů. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- zajistí rozvoj integrovaného záchranného systému a mechanismů krizového řízení 

zajišťujících péči o bezpečí osob a majetku při mimořádných událostech; 

- udrží vysoký počet městských strážníků v pražských ulicích a zajistí jejich fyzickou 

přítomnost v problémových lokalitách a v boji proti kapsářům; 
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- připraví program zavádění tzv. community policing do praxe, bude klást důraz na 

individuální odpovědnost městských strážníků, efektivnost jejich činností v terénu, 

jejich dokonalejší rajonizaci a pravidelnou kontrolu; 

- bude prosazovat omezení duplicit činností městských strážníků a policistů České 

republiky; 

- prověří všechny významné nákupy policejní techniky a služeb, které Městská policie 

uskutečnila v posledních letech; 

- zajistí, aby bezpečnost školáků hlídal strážník nebo kamera u každé základní školy 

v Praze. 

 

Budoucnost pražské výstavby 

 

Hl. m. Praha, významné středoevropské velkoměsto, dosáhne svou aktivitou a rozvojem 

takového mezinárodního postavení, které odpovídá jeho potenciálu a historické tradici. Bude 

důsledně formulovat pozici metropole v rámci České republiky, přijme příslušný díl 

odpovědnosti za její rozvoj a bude jako jeden z jeho garantů sebevědomě vystupovat a 

spolupodílet se na přípravě principiálních legislativních dokumentů zejména v oblasti 

výstavby a územního plánování, ochrany přírody a krajiny a památkové péče. Vstřícně bude 

spolupracovat s přilehlým regionem a omezí např. vzájemně nevýhodnou suburbanizaci. 

Postupovat bude podle strategických programových dokumentů s výhledem do roku 2050. 

Nad vizí nové epochy, která je spojena s významnými změnami v globálním i lokálním 

měřítku, povede rozpravu s odbornou i laickou veřejností. Praha bude ve všech svých částech 

a pro všechny skupiny svých obyvatel i návštěvníků živým, přátelským a přitažlivým sídlem, 

s  pestrou nabídkou rekreace a bohatým společenským životem. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- bude intenzivně připravovat nový územní plán na základě inovovaného zadání řešícího 

jeho nejpodstatnější problémy tak, aby územně plánovací dokumenty v dlouhém 

období vyžadovaly minimum změn díky své jednoduchosti, přehlednosti a stabilitě; 

- bude koncipovat územní plánování jako tříúrovňové, jako otevřený a flexibilní nástroj: 

celopražský územní plán (1. úroveň) jako přiměřený podklad pro obvodní územní 

plány (2. úroveň) a regulační plány a územní studie městských částí (3. úroveň); 

- aktivně podpoří změnu přístupu k technickým požadavkům na území a na stavby 

(OPVU a OTP) a novou koncepci územně technických regulací; 

- zahájí přípravu iniciačních dokumentů a programů klíčových pro přípravu, zpracování 

a projednání budoucího obrazu metropole a jejích vnitřních a vnějších vazeb 

s vědomím klíčových funkcí sídla, jakými jsou bezpečí (srozumitelné, uchopitelné a 

obsáhnutelné prostředí), komunikace (sdílení, aktivita, atraktivita a bohatost vztahů) a 

reprezentace (identifikace s prostředím, sdílení společného a vztah k uniku i celku); 

- bude důsledně posilovat autentické hodnoty svého území, tj. historickou kontinuitu, 

krajinný kontext a silný obytný potenciál jako základní znaky kvalitního životního 

prostředí; 

- zaměří se spíše na rozvoj transformačních území než dosud nezastavěných či 

neurbanizovaných míst a také na posílení centra a tvorbu kvalitních veřejných prostor; 

- bude usilovat o to, aby vznikaly nové parky (resp. aby byly stávající parky 

propojovány do ucelených systémů), sportoviště a jiná rekreační území. 
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Budoucnost pražské dopravy 

 

Doprava v nejširším slova smyslu, její efektivní organizace a podpora je jedním ze základních 

pilířů správného, optimálního fungování metropole. Současný stav pražské dopravy je pro 

kvalitu života občanů Prahy a blízkého okolí a její přitažlivost pro podnikatele a návštěvníky 

neuspokojivý. Doprava je však také jednou z finančně nejnáročnějších oblastí jak z hlediska 

potřebných investic, tak z hlediska následné údržby. Proto je nutné i v oblasti dopravy 

postupovat s maximální rozpočtovou zodpovědností. Stěžejním systémem městské dopravy 

V Praze je doprava hromadná. V oblasti silniční infrastruktury je klíčová koncepce dvou 

automobilových okruhů, Městského a Pražského včetně systému sběrných radiálních 

komunikací. Plnohodnotnými účastníky silničního provozu jsou mimo jiné i chodci a cyklisti. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- bude prosazovat koordinaci a propojení hromadné dopravy mezi hlavním městem a 

Středočeským krajem, včetně maximální integrace železniční dopravy do tohoto 

systému a optimalizace celé objednávky města tak, aby došlo k výraznému snížení 

provozních nákladů při minimálním snížení komfortu cestujících; 

- bude pokračovat ve výstavbě prodloužení trasy A metra; 

- bude pokračovat ve výstavbě severozápadní části Městského okruhu, tj. tunelového 

komplexu Blanka; 

- bude prosazovat požadavek, aby česká vláda pokračovala ve výstavbě vnějšího 

Pražského okruhu, zejména jeho chybějícího jihovýchodního úseku; 

- vyvine maximální úsilí ve směru efektivní ochrany občanů Prahy před důsledky 

zavedení tranzitní dopravy do některých městských částí a podpoří všechny aktivity 

včetně občanských tak, aby hmatatelných výsledků bylo dosaženo v krátkodobém 

horizontu; 

- bude v rámci ekonomických možností města podporovat systém parkování P+R; 

- bude podporovat regulaci pražské dopravy včetně dopravy v klidu, která musí sloužit 

jako nástroj k zajištění parkovacích míst rezidentům a k omezení nadměrné intenzity 

individuální automobilové dopravy především v centrálních částech Prahy; 

- bude podporovat, při respektování požadavků občanů hl. m. Prahy a za použití 

bezpečnostních auditů kolizních míst, realizaci technických a stavebních opatření 

vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů; 

- bude pokračovat v propojování izolovaných úseků cyklotras do funkčního celku. 

 

Budoucnost pražské infrastruktury 

 

Dlouhodobým cílem je moderní a spolehlivě fungující technická infrastruktura sloužící 

obyvatelům i návštěvníkům Prahy, srovnatelná s vyspělými evropskými městy, která bude 

rozvíjena hospodárně dle investičních možností rozpočtu metropole. K dosažení tohoto cíle je 

nezbytně nutné důsledné dodržování kontrolních mechanismů hospodaření podniků, institucí 

a odborů Magistrátu hl. m. Prahy, které technickou infrastrukturu zajišťují, a to od základních 

investic realizovaných odborem městského investora, přes provozní náklady společností 

vlastněných městem až po omezování technických ztrát při provozu páteřních sítí. Tyto 

kontrolní mechanismy budou transparentně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, 

a to včetně dodavatelských smluv. 
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K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- bude pokračovat ve výstavbě kanalizační a vodovodní sítě hl. m. Prahy, včetně 

rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově; 

- zajistí v oblasti zásobování pitnou vodou minimálně udržení její kvality, snížení ztrát 

v distribučním systému a průběžnou analýzu skutečného stavu zásobování vodou a 

nadřazené distribuční sítě; 

- dokončí výstavbu protipovodňových opatření; 

- vytvoří Centrální registr oprav a výstavby (CROV) jako nástroj na zlepšení dopravní 

průjezdnosti a efektivní koordinace při stavebních úpravách na pozemních 

komunikacích; 

- bude pokračovat ve výstavbě pražských podzemních kolektorů a přeložek 

inženýrských sítí, zejména pak v rámci rekonstrukce Hlávkova mostu; 

- bude pokračovat v informování obyvatel Prahy o výstavbě a provozu infrastrukturních 

sítí, včetně zpřístupnění částí atraktivních pro veřejnost v rámci projektu Praha 

technická. 

 

Budoucnost pražské společnosti 

 

Solidarita s potřebnými je jednou ze stěžejních a zároveň tradičních konzervativních hodnot. 

Sociální politika je proto jednou z priorit a bude realizována tak, aby dokázala pružně 

reagovat na demografický vývoj v hl. m. Praze. Směrována bude k podpoře rodin, jakožto 

stabilitě a budoucnosti metropole. Jejím cílem bude větší míra odpovědnosti, včetně 

mezigenerační solidarity. Podpora musí směřovat k těm, kteří ji skutečně potřebují a 

nezneužívají. Rozvoj sociálních služeb bude reagovat na potřeby Pražanů tak, aby zejména 

seniorům a handicapovaným umožnil co nejdelší setrvání v přirozeném prostředí vlastního 

domova. V rámci zajištění následných služeb se bude Praha snažit zvyšovat počet míst 

v sociálních zařízeních a podpoří i vznik denních stacionářů. Dalším cílem je bezbariérovost, 

zejména škol, úřadů, sportovišť, zdravotnictví, kultury, dopravy aj. Sociální problémy je třeba 

řešit ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy a kraji České republiky tak, aby se 

zabránilo pouhému přesouvání problémů z jednoho místa na jiné. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- vytvoří podmínky pro rozvoj domácí péče jako základ sociální politiky pro seniory a 

handicapované občany; 

- podpoří vznik denních stacionářů a denních nízkoprahových center pro seniory, 

zdravotně postižené a další osoby ohrožené sociálním vyloučením; 

- bude podporovat bezbariérové bydlení a výstavbu domovů pro seniory a domů 

s pečovatelskou službou; 

- bude přísně kontrolovat způsob a efektivnost využití grantů v oblasti sociálních služeb, 

mimo jiné i tím, že postupně zavede víceleté granty; 

- spustí centrální informační systém pro seniory v rámci stávajících zdrojů a nástrojů, 

které má hl. m. Praha k dispozici; 

- vytvoří jednotný tísňový systém, který seniorům v případě potíží zprostředkuje 

okamžitou pomoc; 

- vytvoří koncepci řešení problému bezdomovectví a integrace osob bez přístřeší na 

pracovním trhu. 
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Budoucnost pražského bydlení 

 

V rámci zajištění potřeb Pražanů v oblasti bydlení vznikne koncepce bytové politiky na území 

metropole, která bude vycházet z aktuálních požadavků a nastaví priority v desetiletém 

horizontu. Bytová oblast se bude nově zabývat řešením dopadů deregulace nájemného a bude 

reflektovat změny podmínek na trhu bydlení. Systém podpory bydlení se v této souvislosti 

zaměří na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel – seniory, mladé rodiny s dětmi nebo 

samoživitele s dětmi. Provedena bude restrukturalizace bytového fondu s návazností na jeho 

následnou obnovu. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- bude pokračovat v transformaci bytového fondu; 

- bude pokračovat v prodejích pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových 

družstev; 

- vytvoří koncepci bytové politiky s důrazem na řešení sociální problematiky 

v souvislosti s dopadem deregulace nájemného; 

- zpřísní dohled nad využíváním bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, zejména 

při jeho neoprávněném užívání a neplacení nájemného, včetně analýzy oprávněného 

využívání sociálního bydlení. 

 

Budoucnost pražského zdravotnictví 

 

Cílem je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče pro každého občana. Praha podpoří 

vznik nových lůžek následné a dlouhodobé péče a nové kapacity v léčebnách dlouhodobě 

nemocných a v hospicích. Podpoří rovněž rozvoj domácí péče ve všech segmentech. Prioritou 

zůstává ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví převod Nemocnice Na Bulovce na hl. m. 

Prahu a zajištění její následné transformace na Metropolitní nemocnici s poliklinikou. Bude 

vybudováno nové, moderní sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a zajištěna síť 

jejích stanovišť. Podporovány budou i programy prevence vzniku civilizačních onemocnění, 

zejména v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, obezity a cukrovky. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- bude podporovat vznik nových lůžek následné a dlouhodobé péče a nové kapacity 

v léčebnách dlouhodobě nemocných; 

- podpoří celopražské programy v oblasti prevence civilizačních onemocnění a zaměří 

se na podporu a rozvoj systému služeb prevence a léčby závislostí – bude usilovat o 

ochranu veřejného zdraví; 

- bude usilovat o to, aby byla Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci s Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky převedena do vlastnictví hl. m. Prahy, a to s ohledem na 

přesně definovaný rozsah zdravotní péče s jasným postavením nemocnice v pražském 

zdravotnictví a také na finanční náročnost této operace, tedy převod bez vnitřního 

dluhu ve zdravotnické části nebo s definovaným postupem odstranění tohoto dluhu; 

- bude podporovat rozvoj domácí péče, zejména v segmentech následné a dlouhodobé 

péče včetně péče paliativní; 

- připraví podmínky pro vybudování nového sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. 

Prahy a zajistí rozšíření sítě jejích stanovišť; 

- zachová podporu sítě lékařských pohotovostí pro děti a dospělé; 
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- bude dále zdokonalovat stávající informační systém a informační linku pražského 

zdravotnictví; 

- podpoří vstup hl. m. Prahy do Národní sítě Zdravých měst v rámci projektu Světové 

zdravotnické organizace „Zdravé město“. 

 

Budoucnost pražského životního prostředí 

 

Hlavním principem je postupné zkvalitňování životního prostředí v Praze při respektování 

základních ekologických trendů prosazovaných v moderních evropských velkoměstech. 

Cílem je dosažení rovnováhy civilizačního zatížení města a okolní krajiny s důrazem na stále 

vyšší čistotu ulic, silnic, parků, vodních ploch a toků i ovzduší. Samozřejmostí bude tlak na 

snižování ekologické zátěže z hlediska průmyslových, dopravních i ostatních emisí. Neméně 

důležité bude také rozšiřování a ochrana parků (resp. propojování stávajících parků do 

ucelených systémů), jež povede ke zvýšení přírodního a rekreačního potenciálu města. Bude 

také pokračovat rozšiřování tzv. Zeleného pásu kolem Prahy. Vznikne dlouhodobý strategický 

plán v oblasti nakládání s odpady, a to včetně podpory třídění a následného využívání 

komunálního odpadu. Systemizace a stabilizace sběru odpadu musí být v souladu s pravidly 

udržitelného rozvoje. Město Praha se bude podílet na podpoře ekologické výchovy a 

vzdělávání. Dojde ke snížení ekologické náročnosti budov v majetku hl. m. Prahy. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- optimalizuje a nově smluvně zajistí systém nakládání s komunálními odpady na území 

hl. m. Prahy, bude pokračovat v rozvoji systému sběru a svozu odpadu a jeho 

využitelných složek, a to včetně zajištění dostatečného množství sběrných míst; 

- bude pokračovat v revitalizaci velkých pražských parků, stejně jako ve výsadbě 

nových lesů a lesoparků na původně zemědělské půdě; 

- bude fakticky naplňovat dlouhodobé programy Obnova a revitalizace pražských nádrží 

a Potoky pro život; 

- bude realizovat opatření zakotvená v Integrovaném krajském programu snižování 

emisí a zlepšení kvality ovzduší; 

- bude pokračovat v rozvoji projektu Čistého a chytrého automobilismu; 

- zavede v objektech v majetku hl. m. Prahy energetický management. 

 

Budoucnost pražského majetku a podnikání 

 

Hl. m. Praha si musí udržet pozici konkurenceschopného, progresivního, odpovědně 

hospodařícího města, které aktivně reaguje na potřeby trhu práce a poskytuje prostor pro 

vysoce kvalifikované odborníky. Praha musí zůstat metropolí přitažlivou pro podnikatele, 

významné světové instituce a prestižní firmy a organizace. Spolupráce města s podnikatelskou 

sférou a zájmovými sdruženími povede ke zlepšení podnikatelského prostředí v Praze, které 

prospěje městu samotnému i jeho obyvatelům a návštěvníkům. Její integrální součástí bude 

boj proti korupci. Veřejná správa ve vztahu (nejen) k pražským podnikatelům musí být 

ekonomicky výhodná, srozumitelná, flexibilní, předvídatelná a rychlá. Budou také 

podporována veškerá opatření vedoucí k řádnému, transparentnímu a efektivnímu nakládání 

s městským majetkem.  
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K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- rozpracuje koncepci majetkové politiky města: provede účelovou inventarizaci 

movitého i nemovitého majetku, určí základní strategické směry majetkových akvizicí 

a manipulací a sestaví program efektivní správy a optimálního využití a reprodukce 

majetku města; 

- rozpracuje zásady nakládání s městským majetkem, v souladu s Protikorupční strategií 

města pro období 2011-2014; 

- zpracuje informační bulletin investičních příležitostí na území hl. m. Prahy, který bude 

určen pro českou a zahraniční investorskou sféru a který bude obsahovat strategické 

záměry, na nichž má město zvláštní zájem vzhledem k jeho racionálnímu územnímu a 

ekonomickému rozvoji; 

- bude spolupracovat na projektech podpory podnikání české vlády a příslušných 

ministerstev, například na tvorbě mezinárodního centra alternativních fondů; 

- připraví dotační tituly pro čerpání evropských peněz pro oblast podpory podnikání, 

vědy, výzkumu a inovací; 

- připraví koncepci podpory podnikání na území hl. m. Prahy, která vyhodnotí vztahy 

mezi správou města a tržním sektorem a vymezí efektivní způsoby jejich spolupráce, 

přičemž klíčová bude podpora malých a středních podnikatelů ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (odbourávání byrokratické 

zátěže, lepší zviditelnění dotačních titulů, poradenství); 

- zajistí vznik podnikatelského kontaktního centra, místa zaměřeného na cílenou 

administrativní a informační podporu hospodářského, regionálního a sociálního 

rozvoje města; 

- propojí s podnikatelským sektorem úspěšný program podpory učňovského školství 

Řemeslo žije (napojení studentů a absolventů na zaměstnavatele). 

 

Budoucnost pražské legislativy a správy 

 

Maximální úsilí bude věnováno tomu, aby obyvatelé metropole získali zpět důvěru ve 

veřejnou správu. Na území hl. m. Prahy musí být zjednodušen a zefektivněn její výkon. 

Vážnou překážkou v cestě za kvalitní, efektivní a racionální veřejnou správou je korupce. 

Prostor pro její výskyt však bude omezen nekompromisním bojem proti ní. Konkrétní 

opatření přijatá v rámci naplňování Protikorupční strategie hl. m. Prahy povedou 

k transparentnější veřejné správě. Potlačovány budou všechny formy klientelismu. Prioritou je 

také transparentnost a otevřenost veřejných zakázek. Praha rovněž podpoří prosazení 

takových právních předpisů, které městu umožní účinný boj proti hazardu, prostituci či 

nepoctivým taxikářům. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- podrobí výkon veřejné správy na území hl. m. Prahy analýze hospodárnosti a účelnosti 

a v této souvislosti provede novelu Statutu hl. m. Prahy; 

- iniciuje zakotvení pevných pravidel pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy; 

- bude usilovat o aplikaci nástrojů Protikorupční strategie hl. m. Prahy i u subjektů 

městem zřizovaných či s jeho majetkovou účastí; 

- bude do orgánů obchodních společností vybírat zástupce především podle jejich 

odbornosti, nikoliv stranické příslušnosti, přičemž považuje za samozřejmé, že politici 

nemají v obchodních společnostech s přímou i nepřímou majetkovou účastí města 

figurovat v manažerských pozicích, nýbrž jen v jejich kontrolních orgánech; 
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- provede aktualizaci podmínek pro zadávání veřejných zakázek hl. m. Prahy, přičemž 

chce zajistit spravedlivými zadávacími podmínkami, vyčleněním funkčních celků 

z velkých zakázek do samostatných soutěží, širokým informováním zájemců a 

dostatečným časem na zpracování nabídky vyšší počet uchazečů a tím i nižší 

nabídkovou cenu; 

- zasadí se o co nejširší využití elektronických aukcí pro nákup vybraných komodit a 

služeb; 

- sníží ve spolupráci s městskými částmi počet heren v Praze; 

- přepracuje návrh zákona „o regulaci prostituce“; 

- podpoří novelu zákona o silniční dopravě řešící problémy pražské taxislužby. 

 

Budoucnost pražské informatiky 

 

Moderní způsob řízení města a komunikace s občany plně využívá nové informační a 

komunikační technologické prostředky. Díky tomu se veřejná správa přiblíží občanům a 

administrativní struktura řízení města se významně zjednoduší. Bude pokračovat 

zkvalitňování práce správního aparátu metropole, zejména Magistrátu hl. m. Prahy a městem 

zřizovaných organizací s cílem zjednodušení, zajištění vyšší výkonnosti a dosažení finančních 

úspor při výkonu veřejných agend. Dále budou vytvářeny celoměstsky významné datové 

celky využitelné občany i ekonomickými subjekty. Informační systémy budou budovány tak, 

aby ušetřily čas i starosti řady občanů, např. přístupem k informacím z pohodlí jejich domova 

nebo pracovního stolu, či možností vyřízení úředních záležitostí mimo pracovní dobu. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- přehodnotí minulou praxi, kdy došlo k neadekvátnímu nárůstu rozpočtu odboru 

informatiky; 

- prověří dosud realizované projekty (Opencard, JES, agendový systém, webový portál 

atd.) a vyhodnotí jejich efektivitu a budoucí přínosy, posoudí a zhodnotí připravované 

projektové záměry z hlediska koncepčnosti jejich technologických řešení a efektivity 

plánovaných investičních a následných provozních nákladů, a učiní strategická 

rozhodnutí ve věci jejich další realizace, přičemž bude respektovat nutnost udržení 

funkčnosti systému při současném zvýšení efektivity a účelnosti vynaložených 

prostředků; 

- připraví novou informační strategii hl. m. Prahy pro léta 2012-2016 s cílem zajištění 

následné optimalizace investičních a provozních nákladů; 

- bude podporovat další rozvoj komunikační infrastruktury města a bude pokračovat ve 

vytváření celoměstského informačního systému; 

- bude podporovat vytvoření jednotného datového centra, do kterého bude možné 

postupně převést provoz většiny součástí městského informačního systému; 

- zavede jednotný portál pro zveřejňování veřejných zakázek, smluv a grantů hl. m. 

Prahy; 

- zajistí, aby byly městské informace efektivně využívány při zajištění jejich maximální 

ochrany proti zneužití, a to zejména osobních a jiných citlivých údajů; 

- zasadí se o zvýšení úrovně vzájemné součinnosti informačních systémů úřadů a 

organizací městské správy a jejich schopnosti vzájemně spolupracovat a poskytovat si 

služby. 

 

 

 



- 10 - 

Budoucnost pražské kultury 

 

Dalším primárním cílem je Praha jako kulturní a kultivovaná metropole střední Evropy. 

Město, které vychází z tradice kulturní různorodosti a dále ji rozvíjí. Město, které si je 

vědomo svého mimořádného architektonického bohatství a je schopno na něj tvůrčím 

způsobem navazovat novými počiny. Město s takovou péčí o vlastní památkové objekty, aby 

tutéž mohlo s plnou autoritou požadovat i po jiných vlastnících. Město s pestrou kulturní 

nabídkou, která je pro něj generátorem návštěvnického zájmu v průběhu celého roku, a to 

nejen v centru, ale i v okrajových částech metropole tak, aby bylo sníženo enormní zatížení 

hlavních turistických tras a míst. Město, které je střediskem vzdělanosti, setkávání a sdílení 

informací. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- zajistí plnou transparentnost finančních toků městských prostředků v oblasti kultury, 

podpory památkové péče a cestovního ruchu (zejména v rámci grantového systému a 

programů partnerství), a to jasnými a dodržovanými pravidly spolu se zapojením 

odborné veřejnosti do rozhodovacího procesu; 

- bude podporovat rozvoj kulturních institucí hl. m. Prahy s cílem rozvíjet jejich 

nabídku pro Pražany i návštěvníky metropole; 

- bude rozvíjet systematickou a dlouhodobou spolupráci města a jím zřizovaných 

kulturních organizací se soukromoprávními i státními subjekty s cílem realizace 

kulturních počinů konkurenceschopných v evropské dimenzi; 

- zasadí se o výrazné zjednodušení povolovací procedury k provozování pouličních 

kulturních produkcí a o definici míst k němu určených; 

- bude podporovat realizaci výtvarných děl ve veřejném prostoru; 

- zajistí důsledný dohled nad plněním závazků vlastníků památkových objektů 

plynoucích ze zákona o památkové péči, zajistí příkladnou péči o památkové objekty 

vlastněné městem samotným a dále posílí prevenci v oblasti památkové péče s cílem 

zabránit nevkusné degradaci objektů v rámci Pražské památkové rezervace; 

- vytvoří realistickou koncepci cestovního ruchu odrážející jeho skutečný stav a reálné 

možnosti, přičemž identifikuje hlavní rizika a cesty k jejich odstranění a vytvoří 

strukturu pravidelného a systematického sběru dat o jeho aktuální situaci a vývoji; 

- vytvoří účinný systém propagace Prahy jako turistické destinace profilující se 

památkovým bohatstvím a kulturní nabídkou; 

- vytvoří odpovídající institucionální rámec k podpoře turismu v Praze se zvláštním 

důrazem na kongresovou turistiku; 

- zpracuje koncepci pražského výstavnictví vycházející z reálných potřeb a perspektivy 

tohoto oboru a na jejím základě vyvine intenzivní aktivitu k jeho kultivaci a 

k odstranění jeho dlouhodobých funkčních nedostatků. 

 

Budoucnost pražského školství 

 

Školský systém v Praze musí být v souladu se zájmy občanů, musí odrážet demografický 

vývoj, územní rozvoj města i potřeby trhu práce s preferencí efektivnějšího využívání 

stávajících zařízení před výstavbou nových. Optimální a ucelený systém škol na území 

metropole počítá s udržením a rozvojem učňovského školství a odborných škol. Ve stávajícím 

rozsahu bude zachována síť základních uměleckých škol. Podporováno bude jazykové 

vzdělávání včetně zahraničních cest a stáží žáků, studentů i pedagogů, vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dále rovněž celoživotní vzdělávání obyvatel 
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hl. m. Prahy. Vytvářeno bude prostředí pro zařazení zdravotně znevýhodněných dětí do 

školských zařízení. Využita bude koncepce speciálního školství na území hl. m. Prahy a 

koncepce péče o ohrožené děti na území hl. m. Prahy. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- vypracuje promyšlenou optimalizaci středních škol, vyšších odborných škol, 

odborných učilišť a příp. dalších školských zařízení ve správě hl. m. Prahy, a to na 

základě demografické studie a analýzy stavu školských zařízení v Praze z pohledu 

jejich naplněnosti, vybavenosti, technického stavu budov a požadavků trhu práce; 

- bude podporovat vznik a rozvoj mateřských center, center pro předškolní děti a 

firemních předškolních zařízení; 

- bude podporovat školství prostřednictvím Celoměstských programů pro školská 

zařízení; 

- bude podporovat probíhající nebo připravované programy rozvoje učňovského školství 

a technických škol v Praze a širší komunikaci středních odborných škol a učilišť 

s podniky a firmami v daném oboru; 

- rozšíří ve spolupráci s městskými částmi komunikační propojení středního školství se 

školami základními a bude podporovat propagační a informativní akce (projektové 

dny); 

- bude ve spolupráci s profesními svazy, resp. s hospodářskými komorami zlepšovat 

vybavení pražských škol a učilišť moderními technologiemi; 

- bude podporovat inkluzi a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 

asistenční služby pro žáky i pedagogy; 

- bude vytvářet bezbariérové prostředí a zajišťovat kvalitní kompenzační a edukační 

pomůcky, bude podporovat zřizování míst speciálních pedagogů a speciálně 

pedagogická centra; 

- zajistí vzdělávací programy na podporu prevence negativních jevů a pro zlepšení 

sociálního klimatu ve školách; 

- bude ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

usilovat o zveřejnění informací o kvalitě škol; 

- bude pokračovat v adekvátní finanční podpoře talentovaných a nadaných pražských 

středoškoláků a vysokoškoláků; 

- podpoří výstavbu vysokoškolského kampusu, např. poskytnutím vhodného pozemku. 

 

Budoucnost pražského volného času 

 

Sport a volnočasové aktivity jsou nejen prevencí proti drogám, alkoholu a dalším závislostem, 

ale pozitivně formují zdravou osobnost. Vytvořením kvalitního celopražského informačního 

systému veřejně přístupných sportovišť, sportovních akcí a volnočasových aktivit vznikne pro 

obyvatele metropole ucelený informační zdroj o možnostech sportovního a volnočasového 

vyžití na území hl. m. Prahy. Vytvářeny budou nové příležitosti pro sportování všech 

věkových kategorií i handicapovaných občanů a pro další smysluplné trávení volného času. 

Pokračovat bude rozvoj Zoologické a Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

 

K tomu Rada do konce volebního období: 

 

- bude pokračovat v rozvoji Celoměstských programů na podporu sportu a 

volnočasových aktivit; 
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- bude podporovat výstavbu nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro 

neorganizovaný sport a cyklostezek, dále otevření sportovišť základních a středních 

škol v odpoledních hodinách pro veřejnost a vznik cvičebních areálů pro seniory; 

- bude na základě aktualizovaných zásad partnerství hl. m. Prahy v oblasti sportu a 

volného času podporovat konání tradičních sportovních akcí přispívajících jak k účasti 

obyvatel hl. m. Prahy, tak k jeho propagaci; 

- bude podporovat projekty dlouhodobých celopražských školních sportovních soutěží a 

projekty pro rozvoj mládežnického sportu; 

- bude zdokonalovat a propagovat jednotný celopražský informační systém veřejně 

přístupných sportovišť, sportovních akcí a volnočasových aktivit; 

- bude iniciovat kampaně na podporu sportu, využití volného času, cyklistiky a 

zdravého životního stylu. 


